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 ات من كالمهتوثيق املخالف اتاملخالف األصل الذي خالف فيه

توحيد األلوهية وحتريم 
 الغلو املفضي إىل الشرك

تهوينه من شأن الشرك األكرب عند 
 القبور واألضرحة.

  :نصائح للدعاةيف حماضرة له يف معرض كالمه عن  )حسان( قال
حدث : -رضوان اهلل عليه-، ليه تستغرق خطبة ولَّا حماضرة يف احلديث عن القبور، عن شرك القبور؟ ليه؟ إيه الداعي؟ قال علي مفيش قبور

ما أنت مبحدث قومًا حديثًا ال تدركه عقوهلم بن مسعود: اهلل  عبد، قال الناس مبا يعرفون، ودعوا ما ينكرون، أحتبون أن يكذب اهلل وسوله؟!
، !، ييجي مثاًل يتكلم شيخ عن القرب ييجي شاب من شبابنا الصغريين يطلع يسأل أخ من إخوانا األفاضل يقول له: معقولإال كان لبعضهم فتنة

 ..يـ ، طب إيش يعين القرب؟، والناس!يف القرب دا من دون رب العاملني؟ ممكن فيه ناس كده ال زالوا موجودين يروحوا يسألوا الراجل امليت إللي
ممكن تنبه وتذكر بشرك القبور تذكرة عامة سريعة عابرة، لكن ال ينبغي أن تستغرق الوقت كله يف موضوٍع ال وجود له يف واقعك أنت أصاًل 

 . اهـ.كداعية
 :حقيقة التوحيد، برنامج حلكمةقناة ايقول هذا مع أنه هو الذي قال يف لقاء له على 

ولي من أولياء اهلل ولَّا ولي من أولياء  أن ُنطيل النفس حول أصحاب القبور، مبعنى: الرجل دا -يا إخوة!-..، ال ينبغي على اإلطالق 
اهلل، ونذر الشيطان؟، يا أخي! ال ُنطيل النفس يف هذا، بل جيب أن ننشغل مبا حيدث حول القرب من سؤال لغري اهلل، واستغاثة بغري اهلل، وذبح لغري 

األمة دخلت قصر التوحيد من نوافذه قبل أبوابه،  -خي!يا أ-من كل ذلك، وال ينبغي أن ُيقال: اآلن  لغري اهلل، وقد حذرنا سيدنا رسول اهلل 
 . اهـ.هذا.. من يقول هذا؛ جيهل الواقع متام اجلهل، فنحن نرى بأعيننا، ونسمع بآذاننا،..

 فانظر إىل هذا التناقض املرير عند هذا الرجل:
أن تستغرق الوقت كله يف موضوٍع ال وجود له يف واقعك ممكن تنبه وتذكر بشرك القبور تذكرة عامة سريعة عابرة، لكن ال ينبغي  هناك يقول:

 .أنت أصاًل كداعية
األمة دخلت قصر التوحيد من نوافذه قبل أبوابه، هذا.. من يقول هذا؛ جيهل الواقع متام  -يا أخي!-وال ينبغي أن ُيقال: اآلن  وهنا يقول:

 .اجلهل، فنحن نرى بأعيننا، ونسمع بآذاننا
    .جيهل الواقع متام اجلهل -على كالمه-ن( وعلى هذا يكون )حسا

 هببيع األمة يف الغلو بابل هفتح
 نصرة بزعم بأمثان باهظة ثيابهل

 .سورياإخواننا يف 

  :(م5102/ 2/ 52)يف  قاعة املؤمترات باألزهريف 
لبيع ثياب صاحبنا بأعلى األمثان بزعم نصرة إخواننا يف سوريا  علين بعقد مزاد -وإقراره حممد حسانحبضور - أمني األنصاريقام املدعو 

 ألف جنيه، 02ألف جنيه، كما قام ببيع جلباب له بـ 05ألف جنيه، وغرتة أخرى بـ 51ومساندتهم بهذه األموال، فقام ببيع غرتة حلسان مببلغ 
، مما يفتح باب الغلو والتربك املفضي !!لباب وغرتتني وساعة يدألف جنيه يف ج 25ألف جنيه، فيكون اجملموع=  02كما قام ببيع ساعة يد له بـ

     إىل الشرك يف األمة. 
 سيأتي نص كالمه يف مبحث الصحابة.ادعاؤه الكاذب أن الصحابة 
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دخلوا مصر ورأوا التماثيل 
والقبور الفرعونية بأعينهم ومل 

 يهدموها.

؛ فكيف يرتكها الصحابة لفقه واقع كما كانتا أول بذرة من بذور الشرك على وجه األرض]ومن املعلوم أن صناعة التماثيل، وتعظيم القبور؛ 
 [.يقال؟!

اإلمامة، والسمع والطاعة 
لوالة األمر، وحتريم 

 اخلروج عليهم.

م 5100يناير  52لثورة  تهمبارك
مصر، ومدحه اليت اشتعلت يف 

للثوار الذين قاموا بها، وتأييده، 
 ودعمه، وتثبيته هلم.

 مع مذيعة شبه عارية: قناة العربيةيناير، نقلتها  52 ثورة يف كلمة له من قلب ميدان التحرير يف )حسان(قال 
يع الرسالة األوىل لشبابنا لشباب مصر األبي التقي الذكي الشباب الطاهر الذي يوجد اآلن على األرض، الذي يوجد يف امليادين العامة يف مج

ث، احملافظات، الشباب الذي َسطََّر بدمائه الزاكية هذه امللحمة، وهذا العمل العظيم، أوجه له رسالة من قلب ميدان التحرير، من قلب احلد
 وف لقطف مثرة وأقول هلم: أيها األطهار! أيها األخيار! أيها األبرار! بلدكم هي مصر، احذروا.. احذروا أولئك اْلُمْنَدسِّنَي الذين اندسوا يف الصف

 .. اهـهذا العمل املبارك الكريم، احذروا أولئك اللصوص الذين يريدون أن يتسلقوا على دمائكم، ويتسلقوا على عملكم املبارك،..

 : ةالروضقناة له على  كلمةيف  )حسان(قال 
ال تسمحوا هلذه العصابة اجملرمة من األفاكني الكذابني املفسدين يف األرض، ال تسمحوا هلم أن يندسوا يف  :..، فال تسمحوا ألي أحد، ال أقول

للمطالبة حبقوقكم املشروعة العادلة،  ؛هذه األرض الزكيةهدكم املبارك، وللقفز على دمائكم الطاهرة اليت بذلتموها على الصفوف لقطف مثرة َج
 .. اهـ..ال تسمحوا هلؤالء فقط، وإمنا أقول: أظهروا هوية هؤالء، :ال أقول

 يف نفس اللقاء: وقال
باحلقوق املشروعة العادلة اليت ال ..، وال تسمحوا هلؤالء املخربني أن ُيشينوا وأن ُيسيئوا إىل هذه الثورة املباركة الكرمية اليت خرجتم بها؛ للمطالبة 

 .. اهـُينكرها على ظهر األرض إال جاحد،..
 يف نفس اللقاء: وقال

عملكم راقبكم؛ فُحوُلوا بني هذه الشرذمة املفسدة يف األرض وبني أن تسيء وأن تشوه العامل كله ُي :..، أيها األطهار! أيها األخيار! أيها األبرار!
 .. اهـ..املبارك،

 يف نفس اللقاء: وقال
لى ..، وجيب اآلن على كل احلكماء والعقالء أن يتحركوا حلماية أمن هذا البلد؛ حتى ال يتسلق اللصوص، وال يتسلق الوصوليون االنتهازيون ع

 .. اهـدماء هؤالء الشباب األطهار، وعلى عرقهم الزكي؛ لسرقة مثرة هذا العمل املبارك،..
 :(10:01:00، يف الدقيقة رقم )جريدة اجلمهورية لقاءيف )حسان( قال 

 .. اهـاليت َحقََّقْتَها إىل اآلن،.. الثورة املباركةُمنجزات هذه  -يعين-..، أنتم أدرى مين مبن يقف وراء هذه اْلَفزَّاَعات اجلديدة لاللتفاف على 
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 :-يناير ى اإلذاعة والتلفزيون أثناء ثورةله وهو مببنردًا على نشر فيديو - الرمحة يف كلمة له على قناته)حسان( قال 
ادق ُت ]أي: من مبنى اإلذاعة[ إىل ميدان التحرير، وألقيُت يف هذا اليوم كلمة، واحلمد هلل أن سجلها أوالدنا وشبابنا الطاهر املبارك الصْد..، وُع

بالصرب والثبات، مش كما  -والكلمات مسجلة-الشباب يف هذا اليوم  ، وطالبُتاليوتيوبعلى  -بفضل اهلل-احملب، سجلوها، وهي متداولة 
لثبات، بل قال بعض الكذابني: أمرُت الشباب باالنصراف!، مل حيدث قط، وأنا أقوهلا هلل أيضًا، ليس متلقًا ألحد، أبدًا، طالبُت الشباب بالصرب وا

، ليس عندنا ما نستحيي منه، وليس عندنا ما -بفضل اهلل تبارك وتعاىل-دة وبشرتهم بأن رياح التغيري قد هبت على مصر، هذا كالم مسجل يا سا
 .. اهـخنشاه،..

 يف نفس الكلمة:  )حسان(وقال 

جل -، لكنين قوي باهلل، ومعتصم باهلل -ورب الكعبة!-..، أعلُم أنين صرُت عدوًا لدول ومؤسسات، أنا ال أدعي العنرتية، أنا أضعف خلق اهلل 
ها هلم يف ، ال أحتمي وال أمتنع إال به، ثم أنا أحتمي بشعب مصر األبيِّ كله، بشعب مصر األبيِّ، بشبابنا من شباب الثورة األطهار، وقد قلُت-وعال

مغلقة، وهذا الكالم مسجل، ال أحب املزايدة احلقرية الرخيصة، أنا أحتمي باهلل أواًل، ثم  قناة الرمحةحيث كانت  قناة درةأول أيام الثورة على 
 .. اهـبشبابنا من شباب الثورة، وبشبابنا من السلفيني، ومن اإلخوان، ومن كل شباب مصر،..

 (:55:11:02، برنامج )واحد من الناس(، يف الدقيقة رقم )2قناة دريم له مع )عمرو الليثي(، علىيف لقاء )حسان( قال 
؛ حتركُت، وعرفُت أننا أمام موقف جديد، وخرجُت بنفسي أحد عشر يومًا، بل كنُت أستشعر يوم اجلمعةلكن حني شاهدنا ما شاهدناه ..، 

، وغريه ميدان التحريربشيٍء من اخلجل، بل وصدقين إن قلت لك: بشيٍء من اخليانة إن مر عليَّ يوم وأنا يف بييت وشبابنا وأوالدنا وأحبابنا يف 
 .. اهـ،..ُأسدد وأضبط األقوال على قدر استطاعيت -يعين-م وأنا معهم، أكثر من مرة، وكنُت من امليادين العامة، وَشَدْدتُّ على أيديه

إقسامه بأن زوجته وأوالده قد 
يف  ميدان التحريرخرجوا إىل 

 بعض املظاهرات.

 بعض النساء له عن اخلروج إىل امليدان:، جوابًا على سؤال اجمللس، برنامج خالد اجلنديمع  أزهرييف لقاء له مباشر على قناة  )حسان( قال
أن خترج بنفسها؛ فلتسدد ولتنصر هؤالء بلسانها بكلمات مجيلة صادقة، فإن مل تستطع  -ذكرتها هي أو تراها-..، فإن مل تستطع أختنا ألسباب 

 .أيضًا وال حتى بالكلمة؛ فلريى اهلل عز وجل من قلبها حبها لنصرتهم، وحبها لألمر باملعروف
 اليت نسأل اهلل هلا احلفظ والصيانة؛ هل ترى نزول النساء والبنات يف هذه املظاهرة؟. أنت بصراحة يف ضوء األعداد الكبريةخالد اجلندي:  قال

أن يعرب بنفسه دون أن يتعرض لشيء من األذى؛ فليفعل، واهلل! لقد خرجت زوجيت، واهلل!،  -يا فضيلة الشيخ!-من يستطيع أجاب حسان: 
  . اهـ.الي، وخرجُت أنا،..وخرج أطف
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يناير  52ادعاؤه أن ما حدث يف 
م ليس خروجًا على 5100

احلاكم، وأن اخلروج ال يكون إال 
 بالسيف.

 :(11:22:00، يف الدقيقة رقم )جريدة اجلمهورية لقاءيف )حسان( قال 
 السلفيون والثورة:

 واضحًا إىل ثالث طوائف:اختلف السلفيون بالنسبة لنظرتهم إىل الثورة اختالفًا 
أن ما حدث خروج على احلاكم، وسحبوا األدلة الشرعية يف هذه القضية اليت ال أرى هلا عالقة على اإلطالق مبا حدث على أرض  األوىل:

جل ما كتبه علمائنا،  -يعين-التحرير ويف مصر، وال يتسع الوقت لسرد األدلة اآلن، وقد كتبُت حبثًا شاماًل يف هذه اجلزئية، وعكفُت عليه، وقرأُت 
ال أنه ال خالف بني هذه النصوص واألدلة الشرعية، لكن اخلالف وارد من حتقيق مناطاط هذه األدلة الشرعية، مبعنى: إسقاط هذه واإلشك

 األحكام الشرعية على الواقع الذي حدث يف مصر، هذا هو سر اخلالف.
طائفة رأت أن ما حدث من ثورة ليس خروجًا على احلاكم، وأن اخلروج عند كل علمائنا الذين حتدثوا عن اخلروج؛ ما هو إال  :الطائفة الثانية

رضي -خروج بالسيف، وخروج بالقتال، واألدلة الشرعية ُتَدعُِّم هذا وتؤكده، أذكر دلياًل واحدًا: مثاًل كما يف صحيح مسلم من حديث أم سلمة 
إنه سيلي أمركم والة.. إنكم سرتون أمورًا تنكرونها.. سرتون أمورًا تنكرونها، فمن أنكر؛ فقد برئ، ومن رضي؛ فقد قال:   أنه -اهلل عنها

، فاألدلة تؤكد على أن معنى ال ما أقاموا فيكم الصالة، فقالت: أفال نقاتلهم.. نقاتلهم يا رسول اهلل؟!، قال: سلم، ولكن من رضي وتابع
م لمائنا؛ هو خروج بالسيف، وخروج بالقتال، وخروج بواٍل أو بإماٍم لُيَمكََّن على إمام ُمَمكَّن، أو لُينصر على إمام ُمَمكَّن أو حاكاخلروج عند ع

 إىل آخر خروج؛ هو خروج بالسيف،  ممكن، وكل اخلروج الذي حدث على مدار التاريخ اإلسالمي من أول اخلروج على عثمان بن عفان 
على احلجاج بن يوسف، وعلى عبد امللك بن مروان؛ كان خروجًا بالسيف، فما يف خروج أبدًا يف  -الذي ُيستدل به-ن األشعث يعين خروج اب

روج، وُبناءًا التاريخ اإلسالمي كله إال وكان خروجًا بالسيف وخروجًا بالقتال، الشاهد: أن الطائفة الثانية رأت أن هذا ال عالقة له أبدًا بقضية اخل
 ال ينبغي أن نستدل بهذه األدلة يف األحاديث النبوية يف قضية اخلروج على هذا الواقع؛ ألن هؤالء الثوار ما خرجوا للخروج على احلاكم،عليه 

ما وإمنا خرجوا للمطالبة برفع الظلم، وحتقيق العدل، وهذه مقاصد مشروعة شرعها اإلسالم العظيم، ثم ما سفكوا الدماء، بل ُسفكت دماؤهم، و
 ، وصرَّحُت به حتى قبل التنحي، قبل التنحي.-تبارك وتعاىل-جوا للقتال، بل ُقوتلوا هم، فهذا نظر الطائفة الثانية، وهذا ما أدين به هلل خر

ا قلت: طائفة رأت الصمت والسكوت حتى تنتهي حالة الضبابية هذه؛ ألنهم رأوها أنها فتنة، وأنه ال جيوز القتال يف الفتنة، وأن الطائفة الثالثة:
 مفيش أصاًل قتال حتى، لكن على أي حال هذه رؤيتها.

 .. اهـفهذه رؤية السلفيني للثورة، تنقسم إىل هذه األقسام، وال زالت هذه الطوائف موجودة إىل اآلن،..
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 :(10:10:50، يف الدقيقة رقم )جريدة اجلمهورية لقاءيف )حسان( قال 
 ..، أنا حضرتك زي ما قلت اآلن: طوائف، وفيه اختالفات، وقد ترى: 

 من خرج بالفعل، ومن وقف مع هذا الشباب،  -0
 ومن اتهم من خرج بأنه خارجي ينتسب إىل اخلوارج، الذين يقولون باخلروج على احلاكم.. إىل آخر هذا الكالم،  -5
  .اث، وقالت بأنها فتنة وال جيوز احلديث يف الفتنة حتى تنجلي األموروترى طائفة ثالثة مل تتكلم، وصمتت متامًا طوال هذه األحد -2

 .. اهـهذه اجتهادات كانت موجودة، وال زالت موجودة إىل هذه اللحظة،..
 اإلخوانية: قناة اجلزيرةقال )حسان( يف لقاء مباشر معه على

 :-كخروج أو عدم خروج-وأنا ذكرُت قبل ذلك أن التيار السلفي كان على ثالثة أقوال يف مسألة الثورة ..، 
 أن ما حدث كان خروجًا. -وال زال إىل هذه اللحظة-فمنهم من يرى  -0
 ومنهم من يرى أن ما حدث مل يكن خروجًا، ومل يتوفر فيه عنصر اخلروج على احلاكم بالسالح. -5
 هذا األمر. -يعين-ينكشف  -يعين-، ويرى أنها فتنة، وال ينبغي أن يتكلم يف الفتنة؛ حتى ومنهم من كان بني بني -2

 ..فال زالت هذه االجتاهات موجودة، وأنا ال أقول بأنها انتهت اآلن واتفقت يف هذه اللحظة
 ومن االجتاه الغالب داخل التيار السلفي؟فسأله املذيع قائاًل: 

 فقال )حسان(:

؛ ألنه مل يتوفر فيه عنصر اخلروج بالسالح إلزالة حاكم واإلتيان بغريه، وإمنا خرجت هذه الغالب أنه يرى أن ما حدث مل يكن خروجًااالجتاه 
 مليونًا تقريبًا يف الشوارع وامليادين؛ للمطالبة برفع الظلم، ولتحقيق العدل، وهذه 51اجلموع املصرية اليت وصلت يف يوم من األيام إىل أكثر من 

 .. اهـ-تبارك وتعاىل-مطالب مشروعة تتفق مع دين اهلل 
 وُسِئَل )حسان( عن أحداث يناير مبا نصه: 

 السؤال: هل ما حدث يف األيام املاضية ُيَعدُّ خروجًا على احلاكم أم ال؟.
 فأجاب قائاًل: 

ورقة علمية رصينة مدعمة باألدلة من خالل  -بفضل اهلل تبارك وتعاىل-اآلن  دُِّعبأنه ليس خروجًا، ليس خروجًا، وأنا ُأ -تبارك وتعاىل-أدين هلل 
  .. اهـفهم الواقع،..

ادعاؤه أن حكام املسلمني ليسوا 
تنزل عليهم ، وال حكامًا شرعيني

يف حتريم  الشرعية النصوص
 .اخلروج

 :(10:52:02، يف الدقيقة رقم )جريدة اجلمهورية لقاءيف )حسان( قال 
 .. اهـوهناك من الزال إىل هذه اللحظة يقول بأن هذا خروج على احلاكم!، حتى أنا قلت له: ُهوَّا فني احلاكم أصاًل، ُهوَّا فني؟،....، 
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طعنه وملزه يف حكام املسلمني 
 على طريقة اخلوارج القعدية.

 :صفحات سود من تاريخ يهوديف خطبة له بعنوان  (حسان) قال
 الضالعة اخلائنة العربية واألنظمة الكافر، والغرب ،امللحد الشرق ذلك يف وساعدهم اإلسالمي، العامل قلب يف دولة لليهود تَسسُِّأ وهكذا..، 

 .. اهـ،..اخليانة يف
 :(11:22:21، يف الدقيقة رقم )قتلونُي ذنب بأي ..ونيسأل احلزينة بغداد أطفاليف خطبة له بعنوان  (حسان) قال

من استطاع من املسلمني يف أي بقعة من بقاع األرض أن ينصر إخوانه يف فلسطني، أو يف العراق، أو يف الشيشان بنفسه؛ فليفعل، إن  ثانيًا:
 استطاع أن ينصر إخوانه بنفسه؛ فليفعل.

فليجاهد فإن مل يستطع هلذه األنظمة الظاملة اجلائرة اليت حتول بني املسلم وبني أن ينصر إخوانه من املستضعفني هنا وهنالك؛ فبماله، فبماله،  ثالثًا:
 .. اهـباملال ولو كان قلياًل،..

العتصام رابعة  السيسيتعليقًا على فض -م 5102/ 0/ 0، املوافق 0222رمضان  52 فجر األربعاء يف ،(يف )مسجد احلصري )حسان(قال 
 :-اإلخواني اخلارجي

! يا قاتل!، يا قاتل!، ماذا ستقول لربك غدًا؟، ستقف بني يديه وحدك بال منصب، بال كرسي، بال جاه، واهلل! ستقف جمردًا من كل رتبة، واهلل
 . اهـ...ستقف جمردًا من كل منصب أو جاه،

 (مصطفى حممود)تأييده العتصام 
رابعة )بعد فض اعتصام 

 .(العدوية

بعد فض  باجليزة إىل ميدان مصطفى حممود م 2514/ 8/ 11، املوافق 1141شوال  7يف يوم الثالثاء  (حممد يعقوب) هديقصو (حسان) كل من ذهب

بداًل من داللتهم على منهج السلف وإرشادهم إىل يف هذا امليدان هنالك القابع  الطائشالشباب اهلائج  ودعم اعتصام رابعة اخلارجي، وقاما بتأييد وتثبيت

 االنصراف لبيوتهم:

بفضل اهلل -سعينا بكل ما منلك لنصلح، سعينا بكل ما منلك حلقن الدماء، ال تتصوروا أن املشايخ  :(مصطفى حممود)على منصة  (حسان)قال 
- َّألقول: دمي ليس أغلى من اليوم ألتكلم، وإمنا أتيُت ، فأنا ما أتيُت-تبارك وتعاىل-هلم سبياًل يسلكونه نصرًة لدين اهلل  قد تأخروا، ولكن 

 . اهـ.دمائكم
ُأثبتوا نصركم اهلل، ُأثبتوا حفظكم اهلل، بالروح بالدم نفديك يا ديننا، حنن  أنا أحبكم يف اهلل،  :على املنصة جبواره )يعقوب( اخلارجي وقال صديقه

بني يديكم، حنورنا دون حنوركم، وصدرنا دون صدركم، ودمنا دون دمكم، لن ُتفض، الذي يظن أنه فض االعتصامات، أو أنه سيفض 
، حارب دين اإلسالم؛ لن تفض هذه االعتصاماتتيب ،حاربأن الدين ُي طاملا ؛لن ُتفض االعتصاماتاالعتصامات؛ لن ُتفض االعتصامات، 

 . اهـ.هتافكم فقط: اهلل أكرب ومعكم، واجعلوا ،وحنن موجودون
*** 

على  افيهم واطعنقد  (اإلخوان)رؤوس كون ل ؛-عقب فض اعتصام )رابعة(- (مصطفى حممود))حسان( و)يعقوب( إىل ميدان  من وإمنا هرع كل

؛ لكونهم مل يشاركوهم يف هذا االعتصام، فبادر هؤالء إىل التواجد يف ميدان )مصطفى حممود( لدعمه، وللوقوف جبوار املنحرفني فيه؛ (رابعة)منصة 

قال يف كلمة له عن أنفسهم، ومن أمثال هؤالء الذين طعنوا فيهما: اإلخواني املنحرف )صفوت حجازي(؛ حيث  (عدم تأييد خوارج رابعة)دفعًا لتهمة 

 م:2514/ 7/ 15 ، املوافق 1141رمضان  4منصة )رابعة العدوية(، يف يوم األربعاء  على
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 اآلن الشيوخ ثالث أصناف: ؛كلمة أخرية للشيوخ، الشيوخ، الشيوخ الذين جيلسون يف بيوتهم..، 
 .وهؤالء هم ورثة النبوةفهؤالء هلم كل التقدير واالحرتام،  شيوخ الشوارع وامليادين واملنصات:

 شيوخ النفاق والسلطان، شيوخ السالطني الذين جلسوا مع االنقالبيني؛ ليخلعوا رئيس اجلمهورية الشرعي. وشيوخ آخرين ُيخذلون عنا:

صامتون، مل نسمع عنهم شيء، ومل يتكلموا، وصارت إشاعات أن الشيخ )فالن( حمدد إقامته،  والصنف الثالث من الشيوخ؛ هم الصامتون:
 يستطيع أن يتكلم، واتصلُت بهم، وال يوجد شيٌخ منهم ممنوع من احلركة، أو ممنوع من الكالم، أو ُمحدد إقامته. والشيخ )فالن( ال 
 ملاذا ال تأتي إلينا؟ 

 أنا ُمكتئب، وأنا ُمعتزل الناس، وأنا ُمعتزل الفتنة...
ُكم، أقول هلؤالء: إن مل تأتوا هنا؛ فلستم بشيوخ، وال طاعة لكم عندنا، وال مسع لكم عندنا، ولن نستمع إليكم، وقد سقطتم، وسقطت َعَماِئُم

 وسقطت ُغَتُرُكم.
جهاٌد بالكلمة، جهاٌد املكان اآلن هو هنا، هو هنا، هذا هو اجلهاد، وليس فتنة، وليس جهاد إرهاب وتتطرف، ال نقتل أحد، ولكنه جهاٌد مدني، 

 باالعتصام، جهاٌد بالبقاء يف هذا امليدان. 
، ولن نغادر هذا املكان، وسنبقى يف )ميدان رابعة العدوية( -بإذن اهلل-سنبقى صامدون، سنبقى يف مكاننا حتى يرجع إلينا رئيسنا )حممد مرسي( 

 . اهـ.، ثوار.. أحرار.. َهْنَكمِّل املشوار-اهلل عز وجلبإذن -، وسُيفطر معنا رئيسنا يف يوم من أيام رمضان -إن شاء اهلل-

االجتماع واأللفة ونبذ 
 الفرقة واحلزبية

تأييده لألحزاب اخللفية كـ)حزب 
النور( الذي َفرََّق األمة، وتنازل 

 عن الثوابت واألصول.

 قال )حسان( يف كلمة ملا يسمى )ائتالف الشباب السلفي(:
املرحلة تقتضي من إخواننا أن ُيشاركوا مشاركة منضبطة، وليس معنى أننا ندعوا إخواننا اآلن أن ُيشاركوا؛ أن  -يعين-أنا ذكرُت قبل ذلك أنه 

 -بفضل اهلل تبارك وتعاىل-؛ يستطيع شبابنا حزب النور، وحزب الفضيلةمنهج  -احلمد هلل -يتخلوا عن أصوهلم، أو عن ثوابتهم، وهناك 
 .. اهـُيزعزع أصوَل وثوابَت املنهج السلفي،.. -يعين-أن يعملوا من خالل هذين )احلزبني( مبا ال 

 :مع املذيع )خريي رمضان( (cbc)قناة يف لقاء معه على  )حسان( َلِئُس
 إىل السلفية، هل ستجد دعمًا من علماء السلفية؟. األحزاب إللي بتنتمي حزب النورالسؤال: هل فيه دعم لألحزاب السياسية دي لو.. زي 

 .. اهـنعم، ُأعلنها صرحيًة: نعم، ندعم إخواننا مجيعًا :قائاًل فأجاب على الفور
 هذا السؤال: -يف نفس اللقاء-مع أن هذا الرجل ُسِئَل قبلها 

 السؤال: هل حلضرتك عالقة بـ)حزب النور السلفي(؟.
ألي حزب، وأنا أكدت هذا مرارًا وتكرارًا: ال أنتمي ألي حزب سياسي سواء كان حزب سلفي، أو غري حزب  أنا ال أنتمي فأجاب قائاًل:

 . . اهـسلفي، أنا رجل دعوة، ولسُت رجل دولة
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 مدحه جلماعة اإلخوان املفلسني.
 
 

 :(10:21:12، يف الدقيقة رقم )جريدة اجلمهورية لقاءيف )حسان( قال 
يواكبون احلدث، ويتكلمون بأسلوب واضح  مجاعة اإلخوان..، مفيش كيان ُمنظم للعمل السلفي، ال أستكرب أن ُأعلن هذا، يعين إخواننا من 

رمبا  -إذا مل يوجد اآلن من يتقدم-يكونون  -يعين-رمبا  -يعين-ومنظم وراقي، وفاهمني للواقع ولفقه املرحلة، ُأَحيِّي هذا، ال ُأنكره، بل قلُت 
 .. اهـُيَقدَُّمون؛ ألنهم أجدر من الناحية التنظيمية، إىل غري ذلك،..

 :يناير( 52اإلخوانية، يف حلقة بعنوان )الدعوة السلفية يف مصر بعد ثورة  قناة اجلزيرةلقاء معه علىيف )حسان( قال 
مبا هلم من خربة سياسية مضت، واحتكاك بالعمل السياسي بالفعل عرب الربملان لسنواٍت طويلة؛  اإلخوان املسلمني..، أنا أرى إن إخواننا يف 

أراهم من أجدر ومن أكفأ الناس للدخول يف هذه املرحلة، وأن يكون هنالك تالحم، وأن يكون هناك تواصل، أيًَّا كانت صورة هذا التواصل 
 .. اهـسلفي،..بينهم وبني إخواننا من املنتسبني إىل املنهج ال

 :(11:21:22، يف الدقيقة رقم )جريدة اجلمهورية لقاءيف )حسان( قال 
كما هو  كيان منظم؛ أنه ال يوجد هلم إىل هذه اللحظة -ودا سر األزمة احلقيقة-عاوز أقول إن املشكلة للمنهج السلفي أو ألتباع املنهج السلفي 

تى يف عند اإلخوان مثاًل، أو حتى عند الصوفيني، أو عند التبليغيني، هذه حقيقة، وهذا هو سر التشرذم يا أستاذ محدي!، هذا هو سبب التنازع ح
 .. اهـالرؤى ويف الطرح،..

متييعه للخالف اجلذري والعقدي 
بني اجلماعات والتيارات احلزبية 

 اليت على الساحة.

 : الطريق إىل اهلل يف حماضرة له بعنوان )حسان(قال 
 حبكم يف صدقتم من يا ..!األحباب أيها ،والتباين؟ التنازع هذا ومل ،؟األحقاد هذه ومل ،؟والفرقة االختالفات هذه َمفِل ؛واضح الطريق إن..،
 اجتمعوا تتباينوا، وال ،ختتلفوا وال ،تتفرقوا ال ؛! اهلل لرسول حبكم يف صدقتم من ويا ،!-وعال جل- هلل دعوتكم يف أخلصتم من ويا ،!هلل

 إىل الدعاة حنن ،املؤمنني حنن ،املوحدين حنن ،املسلمني حنن ولكننا نهار، ليل ولإلسالم لنا خيططون اإلسالم أعداء فإن ؛واحد رجل قلب على
 ومسلمون، ومؤمنون موحدون مجيعًا وكلنا األصول، وتركنا ،جوع من تغين وال تسمن ال فرعية أمور على اختلفنا بيننا، فيما اختلفنا ؛الدين هذا

 ال! اهلل سبحان !،والنزاعات؟ واالختالفات األحقاد هذه َمفِل ؛ اهلل عبد ابن إال لنا زعيم وال اهلل، كتاب إال لنا كتاب وال اهلل، إال لنا إله ال
 مجاعة من أخيه وبني هذا بني فرق وال ،اإلخوان مجاعة من أخيه وبني هذا بني فرق وال ،التبليغ مجاعة من أخيه وبني ،سلفي أخ بني فرق

 عليه- النيب شرع إال لنا شرع وال القرآن، إال لنا منهج ال ، اهلل رسول حممد: نقول مجيعًا كلنا اهلل، إال إله ال: نقول مجيعًا كلنا ،السنة أنصار
  . اهـ.؟!،..األحباب أيها الفرقة هذه َمفِل ،-والسالم الصالة

الوالء والرباء، واحلرص 
 .على خمالفة املشركني

إعطاءه احلق للنصارى وجلميع 
األطياف أن يؤسسوا أحزابًا هلم، 
وترك احلرية للجميع أن يعرضوا 

ما عندهم؛ على أن احلكم يف 

 :(10:02:52))واحد من الناس(، يف الدقيقة رقم ، برنامج 5قناة دريممع )عمرو الليثي(، على  )حسان( لقاء يف
  قال املذيع:

التيار إحنا شايفني النهاردة.. سيادتك بتقول لي:  للييف ظل إ، والبعض يرى أن هناك خماوف من أن القوى الدينية تتحول إىل قوى سياسية
يعملوا حزب سياسي، سامعني إن مجاعة اجلهاد اإلسالمي أيضًا تنتوي أن  ينوي إنشاء حزب سياسي، مجاعة اإلخوان املسلمني ناوينيالسلفي 
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ردًا على هذه األحزاب السياسية اليت تنتمي إىل -تقوم بعمل حزب سياسي، نسمع أيضًا بني احلني واآلخر بعض اإلخوة األقباط ينوون أيضًا  النهاية لألغلبية.
 ؟.دينية إىل قوى سياسية إزَّاي ل قوىوَُّحَت فكرة إن ُهمَّا ينشئوا أحزاب سياسية، شايف -قوى دينية

 قال حسان:
ن يشاركوا يف بناء هذا أأقول: ليس ردًا من األقباط على هذه األحزاب؛ فمن حقهم أيضًا كمواطنني مصريني أن ُيشاركوا حبزب، و -يعين-ليس 

إذا كانت هذه هي الدميقراطية  -يعين-تشارك أيضًا، والبلد الذي يعيشون فيه، وكذلك من حق أي َطْيٍف من األطياف اليت تعيش يف هذا البلد أن 
؛ فليس أيضًا من حق أي أحد أن مينع أي َطْيٍف من هذه األطياف، واإلسالميون على اختالف -كما ذكرَت حضرتك-ُينادى بها  -يعين-اليت 

 .ًا أن ُيشاركوا مبا يرونه مناسبًا..إمنا هم مواطنون مصريون مل ينزلوا على هذا البلد من مكان آخر، ومن حقهم أيض ؛انتماءاتهم
         :-مقاطعًا- قال املذيع

، وحزب -ما ُهوَّا حزب سياسي-، أو حزب سياسي فكرة حزب ديين مسيحي، وحزب ديين إخواني -يعين-مش ممكن يؤدي إىل فكرة..  لكن دا
   مش ممكن يؤجج فكرة الفتنة الطائفية، أو ُيِثري الفتنة؟. سلفي، وحزب جلماعة اجلهاد، دا

 :)حسان(قال 
، وعملوا خالل.. حتت قبة الربملان، وقدموا عماًل رائقًا حمرتمًا مهذبًا يقوم على أصول وقواعد هذا كل هؤالء مجيعًا يعين.. إذا اتقى اهلل 

اإلطالق يف رأيي أنا، فليس من حقي أن أزعم أن رأيي صواب ال حيتمل اخلطأ، وإمنا  ، ومن بينها: احرتام اآلخر، وعدم اختزال اآلخر علىالدين
-رأيي صواب حيتمل اخلطأ، ورأي غريي صواب أيضًا حيتمل اخلطأ، وليس من العدل أن أقول: ورأي غريي خطأ حيتمل الصواب، وما الذي 

 ...-يعين
         :-مقاطعًا- قال املذيع

 هيمشي يف اآلخر؟.بس مني إللي رأيه 
 :)حسان(قال 

يد أن األغلبية، رأي األغلبية، وهذه القضية حمسومة ومعروفة، فليطرح كل واحد رأيه مبا يراه بأدب واحرتام، دون تسفيه، ودون جتريح، يعين نر
أنت نرى تعاماًل رائقًا، نريد أن نرى تعاماًل راقيًا، أنا أطرح، وحضرتك اطرح، كما نرى اآلن، وهذه صورة من صور احلوار املختلف متامًا، 

وال سلوكًا، فال حرج على اإلطالق، وأنا أبني مبا أرتئيه وال منهجًا  وال تتبناها عقيدًة حضرتك بتطرح آراء اآلخرين، حتى وإن كنَت ال حتملها
اإلطالق أن ُيختزل  ، فلُيطرح احلوار حتت قبة الربملان بطريقة مهذبة، بطريقة مؤدبة، وال ينبغي على-جل وعال-أنا، ومبا أعتقده، ومبا أدين به هلل 

لألغلبية، وال أعتقد أن أحدًا ما من حقه أن ينكر هذا الرأي  -أي قضية مطروحة للنقاش-اآلخر، أو أن ُيحتقر اآلخر، وتكون النهاية يف القضية 
 اهـ. .الذي من أجله خرج اجلميع
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ولية )نصراني( حكم جتويزه لت
 .مصر إذا اختارته األغلبية

 :(11:22:52))واحد من الناس(، يف الدقيقة رقم ، برنامج 5قناة دريممع )عمرو الليثي(، على  )حسان( لقاء يف
 هل توافق على أن يكون رئيس مجهورية مصر قبطي؟. قال املذيع:

سالم هو الدين الرمسي ال، ال أوافق، وال أستحي أن ُأعلن ذلك؛ ألنين ذكرُت أن املادة الثانية من مواد الدستور تنص على أن اإل :)حسان(قال 
 .للدولة، وأن الشريعة اإلسالمية هي املصدر الرئيسي للتشريع، ثم أنا أسأل: هل تقبل روما أن يكون رئيس إيطاليا مسلمًا؟، لو ولَّت..

 كدا يعين.      بس إذا فيه انتخابات، وفيه دميقراطية، والشعب اختار؛ طيب ما إيه املشكلة؟، دا رأي بيقول :-مقاطعًا-قال املذيع 
مجيل، إذا كان األمر كذلك؛ فليرتك احلكم لألغلبية، إذا كان األمر كذلك؛ فليرتك احلكم لألغلبية، لكن هذا تأصيل شرعي، ألن  :)حسان(قال 

 .؛ أنا ال أقبلها-تبارك وتعاىل-احلقيقة: الدميقراطية باملفهوم الغربي أن حيكم الشعُب الشعَب بعيدًا عن منهج اهلل 
ما قلش:  -مثاًل-ال مينع الـ..، يعين: إذا كان إحنا بنتكلم عن املادة الثانية، لكن الدستور ال مينع  -يعين-بس الدستور املصري مثاًل  قال املذيع:

 عايز أقوله.ال تقبل أوراق املرشَّح إذا كان مسيحيًا مثاًل، أو كانت امرأة مثاًل يعين، دا إللي أنا  -مثاًل-من ضمن احملظورات أن يكون 
. َفْلُيْتَرك األمر يف هذه اجلزئية آلراء هذا الشعب الذكي العبقري املسلم وغري املسلم، وحينئٍذ ليس من حق أي أحد أن يعرتض :)حسان(قال 
 .   اهـ

جتويزه لوالية املرأة يف مجيع 
الواليات اخلاصة عدا رئاسة 

 الدولة )=الوالية العامة(.

 :(11:51:22))واحد من الناس(، يف الدقيقة رقم ، برنامج 5قناة دريممع )عمرو الليثي(، على  هلقاء يف)حسان( قال 
لماء فيها قوالن، ..، كما ال جيوز للمرأة املسلمة أن تتقدم إلمامة الصالة بالرجال؛ فال جيوز هلا أن تتقدم لإلمامة العامة، أما الوالية اخلاصة؛ فللع

وال حرج يف أن تتقدم املرأة للواليات اخلاصة أيًا كان نوعها، وأيًا كان حجمها، أما الوالية  ،از، وقول بعدم اجلوازوللفقهاء قوالن: قول باجلو
 .العامة؛ فسنظل مع نبينا مهما كان حجم الضغوط، وحجم االتهام

 الوالية اخلاصة املقصود بيها إيه؟. :املذيعقال 
   . اهـ.الوالية العامة، غري الرئاسة واحلكمأي وظيفة أخرى غري قائاًل:  )حسان(فأجاب 

أهل األهواء  التحذير من
وعدم وجمانبتهم، والبدع، 

جمالستهم، وحتريم الثناء 
 عليهم أو مدحهم.

مدحه للصوفية املخرفة، وتلبيسه 
على الناس بكالم لشيخ اإلسالم 

على الطرق الصوفية القبورية نزله 
 .املعاصرة

( خيطب ود الصوفية املعاصرة، فجاء مصطفى بكري) املذيع ( معاحلياة قناة)على الشركية يف مصر خرج )حسان( بعد أحداث هدم األضرحة 
األوائل؛ وقام بتنزيله على الطرق الصوفية املخرفة عبدة  والعباد ( يف الزهاد00يف جمموع الفتاوى يف اجمللد ) بكالٍم لشيخ اإلسالم ابن تيمية 

  .(!!السابق باخلريات)منهم (، واملقتصد)منهم (، والظامل لنفسهمنهم )، وأن القبور واألضرحة
ذا املدلس فكان من كلماته هل ،(عبد احلليم العزمي) الصوفية الطريقة العزمية مسئول اإلعالم مبشيخة به على الفور لحتى وصل األمر أن اتص

 :)حسان(
 .يف الصوفية، وكالمه كالم طيب -يعين-كأني بسمع لرجل صويف بيتحدث  -0

 .فيه حته بضيفها بس؛ ابن تيمية قال: الصوفية هم صديقو األمة -5

 .أنا أمام خطابني للسلفية: خطاب ميدح يف الصوفية من فضيلة الشيخ حممد حسان، وهذا اخلطاب إحنا نسرتيح له ونقبله -2
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 .الصوفية يف عيون سلفيةطبعنا كتاب امسه  الطريقة العزميةإحنا يف مشيخة  -2
 وصاحبنا يضحك، ويهز رأسه، ويكرر عبارات: )نعم(، )ما شاء اهلل(؛ واليت فيها إقرار خلزعبالت هذا القبوري هذه.

)واحد من الناس(، يف ، برنامج 5قناة دريممع )عمرو الليثي(، على  هلقاء يفالسابق بشيء من االختصار نفس هذا الكالم  )حسان(كرر 
  .(11:51:22)الدقيقة رقم 

مدحه للصويف القبوري احملرتق 
 خواطري حول القرآنصاحب 

 )حممد متولي الشعراوي(.

 )منتهى الصراحة(:، برنامج احلياة قناة (، علىمصطفى بكريمع ) هلقاء يف)حسان( قال 
عامل جليل، كبري القدر، وقامة، وال ينبغي على اإلطالق ملنصٍف عادٍل أن ينسف جهاد  -رمحه اهلل تعاىل- حممد متولي الشعراوي.، فالشيخ .

 اهـ. .الرجل، أو أن ينسف جهده وعلمه،..
 يف )مقدمة تفسري القرآن(:، الرمحة قناة على له لقاء يف)حسان( قال 

رمحًة واسعة، وأنا أتصور يعين أنين  الشعراوي، أسأل اهلل أن يرحم شيخنا الشيخ -من باب األدب واألمانة- الشعراوي.، ورحم اهلل الشيخ .
لسُت أهاًل ألن أسري على هذا الدرب؛ فأين نور السَُّها من مشس الضحى؟، وأين األرض من السما؟، وأين الثرى من كواكب اجلوزاء؟، أسأل 

 اهـ. .ا يف جنات النعيم،..اهلل أن جيمعنا بشيوخنا وعلمائن
اعتذاره ومدحه وتبجيله 

لإلخواني )عمرو خالد( الذي 
ينتهج املنهج العقالني االعتزالي 

 يف التعامل مع النصوص الشرعية.

اإلخوانية: اجلزيرة قناة على معه لقاء يف)حسان( قال 
 .. اهـيف كلمة قيلت يف حق سيدنا رسول اهلل،.. -تبارك وتعاىل-هلل ..، مل أذكر اسم أخي األستاذ عمرو خالد أبدًا، وإمنا غضبُت غضبًة 

 ، فقال بالنص:الرمحةمع أنه رد عليه من قبل يف لقاء له على قناة 
، فشل النيب يف رحلة الطائف، ميجيش بقه واحد فاشل يطلعلي على فضائية، ويقول: ..، أنا قلت قبل كده حلضرتك: لقد جنح املصطفى 

، النيب ما فشلش، ومل !، تبقى إنت إللي أفشل أهل األرض يا فاشلفشل النيب يف رحلة الطائفإللي فاشل وأفشل أهل األرض، ملا تقول: إنت 
النيب فشل يف كالم ُيبكي دمًا بدل الدمع، يطلع مطنطن كده والوي رقبته، وعلى فضائية يقول:  !يفشل قط، وما فشل النيب قط، واهلل العظيم

، بأبي وأمي وقليب وكياني وروحي، واهلل ما فشل ، إنت إللي فاشل وأفشل أهل األرض، ما فشل حممد قط، ما فشل حممد قط الطائفرحلة 
طاء، يف موقف من املواقف، وال يف حلظة من اللحظات، بل هو الذي علم الدنيا النجاح، وهو الذي علم الدنيا الوفاء، وهو الذي علم الدنيا الع

 . اهـ.؟!،..النيب فشل يف رحلة الطائفوتقول:  !يا فاشل هعلم الدنيا األدب، وهو الذي علم الدنيا كل فضيلة، تطلع إنتوهو الذي 
استضافته للصويف اخللواتي )أمحد 

الطيب( على قناته، ودعوته 
للجميع باالنضواء حتت عباءته 

 األشعرية القبورية.

 :(11:22:20يف الدقيقة رقم )، جريدة اجلمهورية لقاءيف )حسان( قال 
وودت أن لو مسع -..، وأنا لن أكون أبدًا واحدًا ممن يدعو أو يشجع أو حتى يرتك حربًا جديدة تثور بني السلفية وبني األزهر، بل أنا أنادي 

يبقى يف مصر كلها من يتكلم باسم أود أن لو فتح األزهر ذراعيه الحتضان كل هذه التيارات حتى ال  -والدنا فضيلة اإلمام األكرب هذا النداء
لعلماء الدين إال األزهر، أمتنى، يعين أود لو دعا فضيلة اإلمام كل هؤالء على اختالف أطيافهم وانتماءاتهم وأفكارهم، ملاذا ال جيلس هؤالء ا

 .. اهـ..والدعاة؟، ملاذا ال يسمع فضيلة اإلمام من كل هؤالء مجيعًا ما عندهم من طرح؟، ولنلتقي على األصول،
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 :(10:11:22))واحد من الناس(، يف الدقيقة رقم ، برنامج 5قناة دريممع )عمرو الليثي(، على  هلقاء يف)حسان( قال 
ُمِجلًَّا ومقدِّرًا لفضيلة اإلمام، وألي إمام يعتلي هذه املؤسسة العريقة اليت ال ُينكر عاقل  -بفضل اهلل تبارك وتعاىل-..، وكنُت، والزلُت، وسأظل 

يف هذه املرحلة -ة اإلمام على اإلطالق أنها صاحبة أو أنها قلعة العلم الوسطي املعتدل، هذا الكالم ُقْلُتُه مرارًا وتكرارًا، وفقط أنا طالبُت فضيل
أن يقوم بدعوة كل قادة العمل اإلسالمي يف مصر من السلفيني، والصوفيني، والتبليغيني، واإلخوان، وأنصار السنة، واجلمعية  -احلرجة واخلطرية

كل مسائل اخلالف يف  الشرعية؛ ليجلس اجلميع حتت عباءة األزهر، وحتت مظلة األزهر، لو حدث هذا، وحدث نقاٌش بني العلماء، وُطرحت
 .. اهـبوتقة اخلالف، وُظللت بأدب اخلالف؛ سيزول اخلالف،..

تقدميه للصويف احملرتق )أمحد عمر 
هاشم( لشرح مناسك احلج يف 

 وثناءه عليه 0221حج 

أمحد عمر هاشم ليقوم  م بتقديم الصويف اخلرايف5102/ 0/ 2، املوافق 0221ذو احلجة  2يف يوم الثالثاء  0221قام )حسان( يف حج عام 
 قال: مما مكانه بشرح مناسك احلج، وكان

 .. اهـ،..-جزاه اهلل خريًا- ألستاذنا ووالدنا فضيلة الدكتور أمحد عمر هاشم ًةَلصََّفوأترك شرح املناسك ُم ..،
 وهذا من التناقض املرير الذي وقع فيه هذا الرجل:

 َيِعأمحد البدوي الشيخ املهاب الذي إذا ُد شيخحنن يف مولد القولته الكفرية:  -باألمس-يقول هذا؛ مع أنه هو نفسه الذي رد على هذا املخرف 
 . يف الرب أو يف البحر أجاب!!

 :واقع األمة املريرله بعنوان  حماضرةيف  )حسان( قال
 تعرف وال قدره، تعرف وال ،-وعال جل- اهلل تعرف ال اليت اململينة املاليني نرى األمة هذه فمن ذحبة، شر األمة يف ذبحُت اآلن العقيدة لكن..، 

 لدولة زعيمًا ومسعنا واألرض، السماء برب ثقته من أكثر الغرب دول بعض يف يثق اللحظة هذه إىل األمة هذه أفراد من كثري ومازال بل جالله،
 وأبدااًل وأوتادًا أقطابًا للكون أن يعتقد ممن إنه: يقول مسعناه ،-اللحظات هذه إىل الوحل هذا يف ومازالت-واألشالء  الدماء بني من خرجت

 الليلة حنتفل إننا :-العلم أهل من أنهم بالبنان إليهم شارُي وممن ،ومسمع مرأى على- يقول من هنا ومسعنا ،!شئونه سريوُت ،الكون نظام تدبر
 .. اهـ،..أجاب والبحر الرب يف دعي إن الذي املهاب البدوي السيد مبولد

 :إمنا املؤمنون إخوةله بعنوان  حماضرةوقال يف 
 أكثر األرض وأمم األرض دول بعض يف يثق من -ذلك أقول حني مبالغًا ولسُت- األمة هذه ويف ذحبة، شر ذبحُت العقيدة اآلن ترى لكنك..، 

 ،-كبري صاخٍب احتفاٍل يف- يقول من التلفاز شاشات على بأذني مسعُت لقد بل قلوبنا، يف العقيدة اختلت واألرض، السماء خالق يف ثقته من
 .. اهـ..،أجاب والبحر الرب يف دعي إن الذي املهاب البدوي السيد سيدي مبولد حنتفل الليلة إننا: باحلرف يقول

 :قل آمنت باهلل ثم استقموقال يف خطبة له بعنوان 
 وتسري ،نظامه تدبر وأبدااًل وأوتادًا أقطابًا للكون أن يعتقد ممن إنه :يقول واألشالء الدماء برك بني من خرجت دولة رئيس بآذاننا مسعنا ولقد..، 

 والبحر الرب يف دعي إن الذي املهاب البدوي السيد سيدي مبولد حنتفل الليلة إننا: يقول من املصري التلفاز شاشة على بآذاننا ومسعنا ،!شئونه
 .. اهـ،..!أجاب
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 :إىل الباحثني عن السعادةوقال يف خطبة له بعنوان 
 فيها اململينة املاليني زالت ال فاألمة الشرك، شوائب من شائبة أي من وختليصه ،وجتريده ،وحتقيقه ،اإلميان تأصيل من -!احلبيب أيها- فالبد..، 
 البشر، من املاليني القبور بعض إىل حيج غريها ويف مصر يف عام كل يف ،-وعال جل- اهلل شريعة تحَّوَن اهلل، بغري وتستغيث اهلل، غري تسأل

 .. اهـ،..أجاب والبحر الرب يف دعي إذا الذي املهاب البدوي السيد مبولد حنتفل الليلة إننا: يقول من التلفاز شاشات عرب بآذاننا ومسعنا
 :من نعبديف خطبة له بعنوان وقال 

 اهلل بيت بغري ويطوف اهلل، بغري وحيلف اهلل، لغري ويذبح اهلل، شرع لغري يذعن فهو ،-وعال جل- اهلل لغري العبادة صرف قد ثانيًا صنفًا ونرى ..،
 غري على ويتوكل اهلل، غري إىل األمر ويفوض اهلل، غري إىل ويلجأ اهلل، بغري ويستعني اهلل، بغري ويستغيث اهلل، لغري النذر ويقدم اهلل، لغري تعظيمًا

 بأصحاب فعليكم ؛األمور تعسرت إذا: يقول من منهم واألرض، السماء خالق يف ثقته من أكثر األرض وأمم األرض دول بعض يف ويثق اهلل،

ڦ ڦ ڄ  ): يقول وعال جل واهلل ؛!شئونه وتسري الكون نظام تدبر وأبدااًل وأوتادًا أقطابًا للكون أن يعتقد ممن إنه: يقول من ومنهم ،!القبور

- واهلل ،أجاب والبحر الرب يف َيِعُد إن الذي املهاب البدوي السيد سيدي مبولد حنتفل الليلة إننا: يقول من ومنهم ،[022:عمران آل] (ڄ ڄ ڄ

 املضطر جييب اهلل مع لهإأ ،[ 25:النمل]   ( ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې): يقول -وعال جل

 (وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ): يقول -وعال جل- واهلل والبحر الرب يف
 .. اهـ،..؟![01:األنعام]

 :مشاهد من أمريكاله بعنوان  حماضرةوقال يف 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ): -وعال جل- بقوله القرآن يف اهلل زكاها أمة بني كبري الفرق وأن..، 

 حتى ؛-وعال جل- باهلل ويكفر املعروف، عن وينهى باملنكر، يأمر اليوم أفرادها من كثري بات أمة واقع وبني[ ، 001:عمران آل]   ( ٹ ٹ ڤ 
 إن الذي املهاب البدوي السيد مبولد الليلة حنتفل إننا: آخر وقال ،!املقاييس بكل حضارية ردة مصر يف اإلسالمية الشريعة تطبيق إن: قائلهم قال

  .. اهـ..،!أجاب والبحر الرب يف دعي
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دفاعه ومنافحته عن )سيد قطب( 
منبع اإلرهاب املعاصر، ومصدر 

 تكفري اجملتمعات اإلسالمية.

 :سيد قطبجوابًا على سؤال وجه إليه عن  قال )حسان(
 .ملاذا أعدموني؟: سيد قطب -بإذن اهلل-السؤال: ما رأيكم يف مقاالت الشهيد 

 فكان مما أجاب به:
، نسأل اهلل أن عنده من الشهداء؛ فهو الرجل الذي َقدََّم دمه وفكره وعقله لدين اهلل أن جيعل الشيخ سيد قطب  ..، فنسأل اهلل 

، وأن يغفر لنا وله، وأن يتقبل منا ومنه صاحل األعمال، وأنا ُأْشِهُد اهلَل َأنِّي ُأحب هذا الرجل يف اهلل، مع علمي يقينًا أن -مبنه وكرمه-يتجاوز عنه 
 .. اهـطاء،..له أخ
 :وتوحيده هلل عيسى بعنوان خطبة له يف  (حسان)قال 

 ،-معانيه من للقرآن أعطى ما بقدر روحه اهلل وقدس ،اهلل رمحة عليه- (قطب سيد) الشيخ القرآن ظالل لصاحب كثريًا عجبًا عبارة وأعجبتين
 .. اهـ...:القرآن ظالل صاحب قال

 أهل بني اجلوهرية لفوارقل تهإذاب
 واملاتريدية واألشاعرة السنة

 .الضالل

مجال املراكيب( مؤمترًا مع شيخ األزهر )أمحد الطيب( بعنوان )مبادرة شيخ األزهر لنبذ اخلالف بني  -وحيد بالي  -حضر كل من )حممد حسان 
أهل أن )األشاعرة( الضالل و)املاتريدية( اجلهال داخلون يف  شيخ األزهر يف هذا املؤمتر صرح، وخيطبون بذلك ود أهل البدع التيارات الدينية(
 :، فقالالسنة واجلماعة

جيري على ما استقر بني أهل العلم، وَصرََّح به أعيانهم على اختالف منازهلم؛ كالسفاريين احلنبلي  -أيها اإلخوة األعزاء!-واألزهر الشريف ..، 
، وابن حزم منهاج السنة، وابن تيمية يف اعتقادات فرق املسلمني، والرازي يف الفرق بني الفرق، والبغدادي يف لوامع األنوار البهيةيف 

، والكفوي يف التعريفات، واجلرجاني يف أفكار األفكار، واآلمدي يف احتاف السادة املتقني، واملرتضى الزبيدي يف الفصلاألندلسي يف 
على أن )أهل السنة( هم: أهل احلديث واملشتغلون به رواية ودراية وعماًل، وامللتزمون بالكتاب والسنة ، كل هؤالء األعالم نصوا الكليات

أبي منصور من أتباع  بالتزامهم مبثل ذلك أيضًا، ثم هم )املاتريدية( أبي احلسن األشعريأصواًل وفروعًا، ثم أيضًا هم )األشاعرة( من أتباع 
 .. اهـ،..-رضي اهلل عن اجلميع- املاتريدي

؛ فلنكرب أربعًا على اعتقاد املسلمني ال ينطقون ببنت شفه، وال تكاد تسمع ألحدهم ركزًا وال همسًا كأن على رؤوسهم الطري، وأصحابنا جالسون
 .الذي صار ألعوبة يف يد هؤالء

جعله لقناته احلزبية الثورية مرتعًا 
 خصبًا لرؤوس البدعة يف العامل

 لينشروا عليها أفكارهم.

 فلقد مسح )حسان( جلميع قادة ورؤوس وكوادر الفرق الضالة املعاصرة من اخلروج على قناته:
 اجلماعة اإلسالمية. -0

 مجاعة اإلخوان املفلسني. -5

 مجاعة اجلهاد. -2
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جتويزه اخلروج للجهاد بدون إذن  اجلهاد يف سبيل اهلل 
 والة األمر.

 :(11:22:21، يف الدقيقة رقم )قتلونُي ذنب بأي ..ونيسأل احلزينة بغداد أطفاليف خطبة له بعنوان  )حسان( قال
من استطاع من املسلمني يف أي بقعة من بقاع األرض أن ينصر إخوانه يف فلسطني، أو يف العراق، أو يف الشيشان بنفسه؛ فليفعل، إن  ثانيًا:

 استطاع أن ينصر إخوانه بنفسه؛ فليفعل.
فليجاهد فإن مل يستطع هلذه األنظمة الظاملة اجلائرة اليت حتول بني املسلم وبني أن ينصر إخوانه من املستضعفني هنا وهنالك؛ فبماله، فبماله،  ثالثًا:

 .. اهـباملال ولو كان قلياًل،..

جتويزه للعمليات االنتحارية، 
ورميه ملن أنكرها بالكذب على 

 اهلل.

 :مسجد التوحيد باملنصورةبـله  حماضرةيف )حسان( قال 
 ،والسدود ،واحلواجز ،املتاريس -سبحان اهلل-مسعنا باألمس عن عملية كبرية، كبرية بكل املقاييس، هتتصور يا أخي! فمن فضل اهلل: ..، 

ن عمره، شايف الفخر والشرف!، ومع ذلك ترى ابنًا من أبناءنا، من أبناء اإلسالم، وأبناء املسلمني مل يبلغ اخلامسة والعشرين م ،و.. ،والعقبات
 .. اهـ..نتحر، واهلل! يكذب على اهلل،ه هلل، كذاب من يقول بأنه ُمُيَقدُِّم نفَس

 :حق القرآن وسبيل العزةيف خطبة له بعنوان  )حسان(قال 
 اآلن كرامة ال !واهلل ،!كله العامل حترك األلفاظ؛ هذه ترددت ملا ،االستشهادية العمليات لفظة الشهادة، لفظة اجلهاد، لفظة ترددت حينما..، 
 من وشيئًا كرامتها، من وشيئًا اعتبارها، من شيئًا اآلن لألمة ردوا الذين هم هؤالء احلجارة، أطفال بفضل إال حاكم ألي وال ،زعيم ألي

 .. اهـ،..عزتها
)أسامة  املارق ثناؤه على اخلارجي

بن الدن( الطاعن يف سادات 
 العلماء، واملكفر حلكام املسلمني.

 :مقطع منشور على الشبكةيف  (حسان)قال 
، هذا البطل، أسأل اهلل أن حيفظه حبفظه وإخوانه مجيعًا الذين ردوا (أسامة)، أو قتل (أسامة)اآلن بذريعة القبض على  ْتَلخََّدوأمريكا ما َت..، 

؛ إال ليكون هلا قدم يف منطقة -كما يقولون-اإلرهابي الدولي العاملي  (أسامة)أمريكا بقتل  ْتَعرََّذ، أقول: ما َتالكرامة املسلوبة هلذه األمةشيئًا من 
 .. اهـ،..حبر قزوين

 :ملن أراد مساعه رابط املقطع على الشبكة
com/watch?v=mHskZUy6BcA.https://www.youtube 

والرد على توقري الصحابة 
 .من طعن فيهم

ادعاؤه الكاذب بأن الصحابة 
العقيدة؛  بعض مسائل اختلفوا يف

قارب مع كل ، وليليربر الحنرافاته
الذين خالفوا  بدعةالب احأص

منهج السلف يف األصول 
 .واالعتقاد

 :أولويات اخلطاب الدعوي يف املرحلة الراهنةقال )حسان( يف خطبة له بعنوان 
، اختلف الصحابة ع التوحيد باملنصورةجامذلك لطالبي يف  ُتْلصَّ، وقد َأالصحابة قد اختلفوا يف بعض مسائل العقيدة..، اعلموا يا أحبابي أن 

 .،..من بعدهم التابعون، وتابعوا التابعني، واألئمة الكرام املهديون يف بعض مسائل العقيدة، واختلف
 فقال: ،اًل لذلكاثم ضرب مث

من زعم أن حممدًا ؛ كانت أم املؤمنني عائشة تقول: اختلف الصحابة يف رؤية النيب ربه ليلة اإلسراء واملعراج..، نعم، أضرب لكم أمثلة سريعة: 
يرون أن النيب رأى ربه ليلة املعراج، وفريٌق ثالث يرى ومجهور الصحابة  ، وكان ابن عباس أعظم على اهلل الفريةرأى ربه ليلة املعراج؛ فقد 

https://www.youtube.com/watch?v=mHskZUy6BcA
https://www.youtube.com/watch?v=mHskZUy6BcA
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، هذا خالف بني ًاوَرُت ُنْيَأَرأن النيب رأى نورًا، واستدلوا مبا رواه مسلم من حديث أبي ذر: يا رسول اهلل! هل رأيَت ربك ليلة اإلسراء؟، قال: 
 .. اهـ،..مسألة من مسائل االعتقادالصحابة يف 

 :الناسقناة على  يستدل بهذا املثال مع أنه القائل باألمس
ربه بقلبه، ومل  رأى حممد قال:  ، ويف رواية أنه ال تدركه األبصار إذا جتلى بنوره الذي هو نوره !وحيكفابن عباس يقول لعكرمة: ..، 

أتصور أن التعارض ، يبقى اآلن ربه بقلبه، ومل يره بعينه رأى رسول اهلل قال: بسند صحيح عن ابن عباس،  ، هذه رواية ابن مردويهبعينه يره
تنفي رؤية تنفي الرؤية لرسول اهلل بعينه، يعين ، كيف زال التعارض؟، نعم.. أم املؤمنني قد زال بني قول أم املؤمنني وقول ابن عباس

القلب، يثبت رؤية البصرية، أما أم املؤمنني عائشة  ،ابن عباس يثبت رؤية الفؤادُيثبت رؤية البصرية والفؤاد، أقول تاني؟ البصر، وابن عباس 
 اهـ. .،..قول ابن عباسبني مفيش تعارض بني قول عائشة وفهي تنفي رؤية البصر، يبقى 
 فانظر إىل هذا التناقض املرير:

 .النيب ربه ليلة اإلسراء واملعراج اختلف الصحابة يف رؤية هناك يقول:
 .أتصور أن التعارض قد زال بني قول أم املؤمنني وقول ابن عباس وهنا يقول:

 .مفيش تعارض بني قول عائشة وبني قول ابن عباس ويقول:
 يف مسجد التوحيد باملنصورة: وإمنا تناقض صاحبنا اليوم؛ ليسرت على سوءاته واحنرافاته، فلقد قال ملعجبيه ومتعصبته

ما ممكن أختلف مع أي شيخ؛ مع الشيخ مصطفى، مع الشيخ أبو إسحق، مع الشيخ يعقوب، مع الشيخ حممد إمساعيل، مع الشيخ ياسر  ..،
، إيه املشكلة؟، إيه املشكلة؟، إزَّاي ويف مسألة من مسائل العقيدةُدول،  ابرهامي، مع الشيخ أمحد النقيب، ممكن أختلف مع أي أخ من إخوانَّ

أغرس يف قلوب طالبي وأوالدي ما يسمعوش لألفاضل ُدول؟، وإزَّاي األفاضل ُدول يقولوا: إوعوا تسمعوا حملمد حسان أو لغريه من املشايخ 
 اهـ.  .،..ُدول؟، إزاي الكالم ده؟، الزم الطلبة يكون عندهم بصرية

ادعاؤه الكاذب أن الصحابة 
وا مصر ورأوا التماثيل دخل

والقبور الفرعونية بأعينهم ومل 
 يهدموها.

، يف معرض الكالم عن (10:12:22))واحد من الناس(، يف الدقيقة رقم ، برنامج 5قناة دريممع )عمرو الليثي(، على  هلقاء يف)حسان( قال 
 :اآلثار الفرعونية

أن يعتدي على سلطة الدولة، وهيبة الدولة، ورؤية  -كما ذكرُت قبل ذلك-..، هذا إرٌث حضاري وإرٌث تارخيي، وليس من حق أي أحد 
بقيادة عمرو بن العاص فتحوا مصر وهذه اآلثار موجودة، وأعظم  الدولة هلذه اآلثار اليت تشكل تارخيًا فيما مضى، وأؤكد لك أن الصحابة 

 .. اهـأبقوها؛ أنها ال زالت موجودة إىل يومنا هذا ،.. دليل على أنهم

 : (، يف معرض الكالم عن ضوابط إنكار املنكر10:51:52، يف الدقيقة رقم )جريدة اجلمهورية لقاءقال يف 
الفرعونية، والقبور الفرعونية، إىل مصر وهذه اآلثار  -وعلى رأسهم عمرو بن العاص-أمل يدخل الصحابة ..، ثم أنا أتساءل سؤااًل واقعيًا: 

 .. اهـ، إنه فقه التغيري، إنه فقه التغيري،..والتماثيل موجودة يف مصر من يومهم إىل اآلن؟، ملاذا مل يدمر الصحابة وعلى رأسهم عمرو هذه اآلثار؟
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أنهم رأوا مثل هذا الباطل الذي  -وإفكًا خترصًا-، وكيف ُيظن بهم -كذبًا وزورًا-؛ إذ كيف ُينسب إليهم ]وهذا طعن يف أصحاب رسول اهلل 
وإزالة كل ذرائع ووسائل  ،إال هلدم األصنام الصحابَة النيبُّ  ، وهل َبَعَثهو بذرة الشرك يف هذه األرض؛ ثم تركوه بال هدم أو طمس؟!

 [.الشرك؟
ادعاؤه الكاذب بأن أهل السنة 
عاشوا مع الشيعة قرونًا طويلة 

 ومل حيدث بينهما خالف.

، بعد ذكر طرف من قبائح الشيعة، وطعنهم يف أصحاب رسولنا - (10:01:20، يف الدقيقة رقم )جريدة اجلمهورية لقاءيف )حسان( قال و
 :-وزوجات نبينا 

عاش أهل السنة مع الشيعة، مل حيدث أبدًا تصادم، ومل حيدث خالف،  ،قرونًا طويلة، قرونًا طويلة -أستاذي الكريم!-ثم لقد عاشت األمة ..، 
ت َحمًا: لو ُطِرفليبَق اخلالُف فكريًا، وليبَق اخلالف بني أهل العلم، َعبِّْر وأنا أرد، وأنا أقول وأنت ترد، بالضوابط، بأدب اخلالف، أنا أقول دائ

 .. اهـ..ف؛ فال خالف،ت بأدب اخلالَللِّمسائل اخلالف يف بوتقة فقه اخلالف، وُظ
 ]وهذا من قمة التناقض والضالل عند هذا الرجل؛ إذ كيف يذكر قبائح الشيعة ثم يعقب بعد ذلك بادعائه الكاذب أنه مل حيدث بني أهل السنة

 !![.-قرونًا طويلة-والشيعة تصادم أو خالف 

 احلكم مبا أنزل اهللجعله ملسألة  مسائل اإلميان والكفر
( شرط -كما يقول- )=احلاكمية

على طريقة  ،اإلميان وحد اإلسالم
 .سيد قطبالتكفريي 

 :اإلسالم قادميف خطبة له بعنوان  قال )حسان(
 عودة إنها بل اختيارًا، وال ،تطوعًا وال، نافلة ليست والسنة للقرآن والعودة ، اهلل رسول وسنة ،اهلل كتاب إىل محيدًا عودًا تعود أن األمة على

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ): اإلميان وشرط اإلسالم، حد إنها بل واجبة،

 اهـ. .[22:النساء] (ەئ وئ وئ
 ،سيد قطبيف هذه املسألة كما غلى سيده التكفريي  وغلأبى إال ال؛ لكان مصيبًا، ولكنه بل إنها عودة واجبة..، ولو أنه وقف عند قوله: 

 .(لإلسالماحلد األدنى )وجعلها 

التخلق بأخالق أهل السنة 
واجلماعة، وعدم الوقوع 

 يف السقطات األدبية.

خروجه مع املذيعات شبه 
العاريات على القنوات يف 

 الربامج احلوارية.

 تلك اللقاءات النسائية:وهذه سوءة أخالقية هلذا الرجل الذي ُيَقدَُّم لألمة على أنه العامل اجلليل الذي ينبغي أن ُيقتدى به!!، وهذه مناذج من 

 !، ومذيع آخر معها.هناء السمري املتربجة مع املذيعة احملورلقاءه على قناة  -0

 يناير(. 52!، من قلب ميدان التحرير يف )رندا متربجة تدعى مذيعةمع  العربيةلقاءه على قناة  -5
تناقضه يف شأن )الغناء( قبل ثورة 

 يناير وبعدها.
 (:11:22:52، برنامج )واحد من الناس(، يف الدقيقة رقم )5قناة دريممع )عمرو الليثي(، على  )حسان( يف لقاء

سأله املذيع عن حكم الغناء؛ فقال: 
، ثم الغناء كالٌم حالله حالل وحرامه حرام، هذا كالم ُيكتب بالذهب، ليس لي إمنا هو كالم علمائنا،  الغناء كالٌم حالله حالل وحرامه حرام

 . اهـ.توافقين على هذا الغناء يف الفيديو كليب؟، هل هذا غناء أم إشعاٌل للنار؟،..هل 
 أثناء كالمه على حكم الغناء: قناة الرمحةمع أنه قال قدميًا يف لقاء له على 
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بقى َلمَّا ُنسأل يف األغاني؛ يقول لك: الغناء كالم حالله حالل، وحرامه حرام!، ماشي يا عمي!، ماشي يا عمي! بس مْتَنظَّرشي  ..، مش عاوزين
 . اهـ.ْر لغناء يف كوكب املريخ ملوش واقع عندنا؟!،..َنظِّيسألك عن الغناء الذي تعرفه أنت، ولَّا أنت حضرتك ِبُتبتنظريًا باردًا، 

 :فتاوى الرمحةبعنوان ء آخر على نفس القناة وقال يف لقا
مجيعًا، فأنا ال  ..، أما بالنسبة إلباحة الغناء واملوسيقى؛ فهذا ال جيوز، الغناء حرام، وأنا حني أتكلم عن الغناء؛ إمنا أتكلم عن الغناء الذي نعرفه

 . اهـ.أحب أبدًا أن ُأَنظَِّر بعيدًا عن الواقع،..
 .-كما يقولون-العفنة اليت اخنرطوا فيها، فالبد أن تتبدل الفتاوى، ويتم اخللط والتمييع؛ ملواكبة املرحلة ولكنها السياسة 

علمية ببرته لكالم أهل خيانته ال
 نقله له على القنوات. العلم عند

، وذلك أثناء استشهاده به يف أكثر من -يف ضوابط إنكار املنكر إعالم املوقعنيذكره يف كتابه - ببرت كالم للعالمة ابن القيم )حسان( قام 
 موضع، منها:

 .(10:00:52، يف الدقيقة رقم )لقاء جريدة اجلمهوريةيف  -0

 .(11:52:01، برنامج )واحد من الناس(، يف الدقيقة رقم )5قناة دريممع )عمرو الليثي(، على  هيف لقاء -5
 وهذا نص كالم العالمة ابن القيم:

 ،منه أنكر هو ما يستلزم املنكر إنكار كان فإذا ورسوله، اهلل حيبه ما املعروف من بإنكاره ليحصل ؛املنكر إنكار إجياب ألمته شرع  النيب نإ
 أساس فإنه عليهم؛ باخلروج والوالة امللوك على كاإلنكار وهذا أهله، وميقت يبغضه اهلل كان وإن إنكاره يسوغ ال فإنه ؛ورسوله اهلل إىل وأبغض

: فقال ،نقاتلهم؟ أفال: وقالوا وقتها، عن الصالة يؤخرون الذين األمراء قتال يف  اهلل رسول الصحابة استأذن وقد الدهر، آخر إىل وفتنة شر كل
 الفنت يف اإلسالم على جرى ما تأمل ومن ،طاعته من يدًا ينزعن وال ،فليصرب ؛يكرهه ما أمريه من رأى من: وقال ،الصالة أقاموا ما ال،

 مبكة يرى  اهلل رسول كان فقد ،منه أكرب هو ما منه فتولد ؛إزالته فطلب ،منكر على الصرب وعدم ،األصل هذا إضاعة من رآها ؛والصغار الكبار
 مع- ذلك من ومنعه إبراهيم، قواعد على ِهدِّوَر البيت تغيري على عزم ؛إسالم دار وصارت مكة اهلل فتح ملا بل تغيريها، يستطيع وال املنكرات أكرب

 يف يأذن مل وهلذا بكفر، عهد حديثي وكونهم ،باإلسالم عهدهم لقرب ؛لذلك قريش احتمال عدم من منه أعظم هو ما وقوع خشية ؛-عليه قدرته
 . اهـ.سواء وجد كما منه أعظم هو ما وقوع من عليه يرتتب ملا باليد؛ األمراء على اإلنكار
 مبتورًا هكذا: )حسان(فنقله 

 ،منه أنكر هو ما يستلزم املنكر إنكار كان فإذا ورسوله، اهلل حيبه ما املعروف من بإنكاره ليحصل ؛املنكر إنكار إجياب ألمته شرع  النيب نإ
 وال املنكرات أكرب مبكة يرى  اهلل رسول كان فقد .......، أهله، وميقت يبغضه اهلل كان وإن إنكاره يسوغ ال فإنه ؛ورسوله اهلل إىل وأبغض
 ؛-عليه قدرته مع- ذلك من ومنعه إبراهيم، قواعد على ِهدِّوَر البيت تغيري على عزم ؛إسالم دار وصارت مكة اهلل فتح ملا بل تغيريها، يستطيع

 . اهـ........ بكفر، عهد حديثي وكونهم ،باإلسالم عهدهم لقرب ؛لذلك قريش احتمال عدم من منه أعظم هو ما وقوع خشية
 فتكون املقاطع املبتورة من هذا النص كالتالي:

 يف  اهلل رسول الصحابة استأذن وقد الدهر، آخر إىل وفتنة شر كل أساس فإنه عليهم؛ باخلروج والوالة امللوك على كاإلنكار وهذا -1
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 ما أمريه من رأى من: وقال ،الصالة أقاموا ما ال،: فقال نقاتلهم؟، أفال: وقالوا وقتها، عن الصالة يؤخرون الذين األمراء قتال
 األصل، هذا إضاعة من رآها والصغار؛ الكبار الفنت يف اإلسالم على جرى ما تأمل ومن ،طاعته من يدًا ينزعن وال فليصرب، يكرهه؛
 . اهـ.منه أكرب هو ما منه فتولد إزالته؛ فطلب منكر، على الصرب وعدم

 . اهـ.سواء وجد كما منه أعظم هو ما وقوع من عليه يرتتب ملا باليد؛ األمراء على اإلنكار يف يأذن مل وهلذا -2
يناير؛ وكيف يؤمتن مثل هذا  20ذلكم املقطع؛ ألنه يهدم اعتقاده الفاسد يف اإلمامة، وينسف مباركته لتلك الثورة املاسونية  رجلوإمنا َبَتَر هذا ال

 على دين اهلل؟!. 

 كتبه/ 

 السجاعيأمحد بن مصطفى 

 الغربية-المحلة الكبرى-السجاعية

  8341ربيع األول  02في 

 03030001110 /للتواصل 
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 ات من كالمهتوثيق املخالف اتاملخالف األصل الذي خالف فيه

اإلمامة، والسمع والطاعة 
لوالة األمر، وحتريم 

 اخلروج عليهم.

م 5122يناير  52لثورة  تأييده
 ، وفرحهمصراليت اشتعلت يف 

 .، وعدم إنكاره هلابها

  :-سيأتي بتمامه-مقطع صوتي له منشور على الشبكة  قال )يعقوب( يف
وُفِتَح جمال للدعوة، إتفتح، إللي خيطب خيطب، ويدي درس يدي  ،هوأهَل الظامَل حني حصلت األحداث، وأزاَحلنا  -جل جالله-َبيََّن اهلل  ..،

 . اهـ.،..عملنا إيه؟درس، وحلقات قرآن، و.. الدعوة مفتوحة، 

 اليوم أن حكام املسلمنيبادعاؤه 
؛ بتقريره أنه ليسوا حكامًا شرعيني

ال مجاعة للمسلمني اليوم وال 
 إمام.

، يف التعليق على حديث (00:07:84، يف الدقيقة رقم )طلب العلم والعلماء، الشريط الثالث بعنوان أصول االلتزامقال )يعقوب( يف سلسلة له بعنوان 

 :عن اخلري والشر يف سؤاله للنيب  حذيفة 

 . اهـ.،..فيه خليفة وال إمام زي حالتنا اليومني دول؛ ال، إن مل يكن هلم مجاعة وال إمام؟قال له: ..، 

تأييده لالعتصامات واملسريات 
الغوغائية اليت متأل الشوارع 

 .-رجااًل ونساًء- وامليادين

 )مؤيدًا وداعمًا هلم، ومثنيًا على صنيعهم(: ميدان رابعةيف   -رجااًل ونساًء  -أثناء اعتصام اإلخوان ، 4848يف رمضان له  خطبةقال )يعقوب( يف 

كل عام وأنتم ، أقول هلم: إلخواننا املرابطني املعتصمنيألوجه حتية شكر وتقدير وإجالل وإعزاز  -وأنا هنا على هذا املنرب-أنتهز الفرصة ..، 
 . اهـ.،..، تهنئًة واجبةخبري

 )مؤيدًا وداعمًا هلم، ومثنيًا على صنيعهم(: ميدان مصطفى حمموديف  -رجااًل ونساًء  -أثناء اعتصام اإلخوان ، على املنصةله  كلمةقال )يعقوب( يف و
، لن ُتفض االعتصامات؛ طاملا أن الدين ُيحارب، ُتفض االعتصاماتلن الذي يظن أنه فض االعتصامات، أو أنه سيفض االعتصامات؛ ..، 

 . اهـ.،..بيتحارب دين اإلسالم؛ لن تفض هذه االعتصامات، وحنن موجودون، ومعكم
 بعد فض هذه االعتصامات نهائيًا: متعجبًا! حيث قال، التناقض املرير)يعقوب( يف  ثم وقع

، أي منهج وأي ؟!مسريةهل هذا منهج؟، هل هذا دين؟، أن خترج املنتقبات يف  ؟،مسريةيَطلَّع النساء يف الشارع يف الراجل بتاع الفقه ..، 

 . اهـ.،..-نسأل اهلل العافية-؟! ُأخرجنوأنت تقول: ، (ڃ)دين يقول كده؟!، مني إللي يقول كده؟، بقى ربنا يقول: 
 (مصطفى حممود)تأييده العتصام 

رابعة )بعد فض اعتصام 
 .(العدوية

بعد فض  باجليزة إىل ميدان مصطفى حممود م 2044/ 4/ 48، املوافق 4848شوال  7يف يوم الثالثاء  (حسانحممد ) هديقصو (يعقوب) كل من ذهب

بداًل من داللتهم على منهج السلف وإرشادهم إىل يف هذا امليدان هنالك القابع  الطائشالشباب اهلائج  ودعم اعتصام رابعة اخلارجي، وقاما بتأييد وتثبيت

 االنصراف لبيوتهم:

  قال )يعقوب( على منصة مصطفى حممود:

، بالروح بالدم نفديك يا ديننا، حنن بني يديكم، حنورنا دون حنوركم، وصدرنا دون ُأثبتوا نصركم اهلل، ُأثبتوا حفظكم اهلل أنا أحبكم يف اهلل،
لن ُتفض ن ُتفض، الذي يظن أنه فض االعتصامات، أو أنه سيفض االعتصامات؛ لن ُتفض االعتصامات، صدركم، ودمنا دون دمكم، ل

هتافكم فقط: اهلل  ومعكم، واجعلوا ،، وحنن موجودونحارب دين اإلسالم؛ لن تفض هذه االعتصاماتتيب ،أن الدين ُيحارب طاملا ؛االعتصامات
 . اهـ.أكرب

  جبواره على املنصة:وقال صديقه اخلارجي )حسان( 

قد تأخروا، ولكنَّ هلم سبياًل يسلكونه  -بفضل اهلل -سعينا بكل ما منلك لنصلح، سعينا بكل ما منلك حلقن الدماء، ال تتصوروا أن املشايخ 
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 اهـ.. ، فأنا ما أتيُت اليوم ألتكلم، وإمنا أتيُت ألقول: دمي ليس أغلى من دمائكم-تبارك وتعاىل-نصرًة لدين اهلل 
*** 

على  افيهم واطعنقد  (اإلخوان)رؤوس كون ل ؛-عقب فض اعتصام )رابعة(- (مصطفى حممود)إىل ميدان  و)حسان( )يعقوب( من وإمنا هرع كل

؛ لكونهم مل يشاركوهم يف هذا االعتصام، فبادر هؤالء إىل التواجد يف ميدان )مصطفى حممود( لدعمه، وللوقوف جبوار املنحرفني فيه؛ (رابعة)منصة 

قال يف كلمة له عن أنفسهم، ومن أمثال هؤالء الذين طعنوا فيهما: اإلخواني املنحرف )صفوت حجازي(؛ حيث  (عدم تأييد خوارج رابعة)دفعًا لتهمة 

 م:2044/ 7/ 40 ، املوافق 4848رمضان  4منصة )رابعة العدوية(، يف يوم األربعاء  على

 اآلن الشيوخ ثالث أصناف: ؛كلمة أخرية للشيوخ، الشيوخ، الشيوخ الذين جيلسون يف بيوتهم..، 
 .وهؤالء هم ورثة النبوةفهؤالء هلم كل التقدير واالحرتام،  شيوخ الشوارع وامليادين واملنصات:

 شيوخ النفاق والسلطان، شيوخ السالطني الذين جلسوا مع االنقالبيني؛ ليخلعوا رئيس اجلمهورية الشرعي. وشيوخ آخرين ُيخذلون عنا:

صامتون، مل نسمع عنهم شيء، ومل يتكلموا، وصارت إشاعات أن الشيخ )فالن( حمدد إقامته،  والصنف الثالث من الشيوخ؛ هم الصامتون:
 يستطيع أن يتكلم، واتصلُت بهم، وال يوجد شيٌخ منهم ممنوع من احلركة، أو ممنوع من الكالم، أو ُمحدد إقامته. والشيخ )فالن( ال 
 ملاذا ال تأتي إلينا؟ 

 أنا ُمكتئب، وأنا ُمعتزل الناس، وأنا ُمعتزل الفتنة...
دنا، ولن نستمع إليكم، وقد سقطتم، وسقطت َعَماِئُمُكم، أقول هلؤالء: إن مل تأتوا هنا؛ فلستم بشيوخ، وال طاعة لكم عندنا، وال مسع لكم عن

 وسقطت ُغَتُرُكم.
هاٌد املكان اآلن هو هنا، هو هنا، هذا هو اجلهاد، وليس فتنة، وليس جهاد إرهاب وتتطرف، ال نقتل أحد، ولكنه جهاٌد مدني، جهاٌد بالكلمة، ج

 باالعتصام، جهاٌد بالبقاء يف هذا امليدان. 
، ولن نغادر هذا املكان، وسنبقى يف )ميدان رابعة العدوية( -بإذن اهلل-سنبقى يف مكاننا حتى يرجع إلينا رئيسنا )حممد مرسي( سنبقى صامدون، 

 . اهـ.، ثوار.. أحرار.. َهْنَكمِّل املشوار-بإذن اهلل عز وجل-، وسُيفطر معنا رئيسنا يف يوم من أيام رمضان -إن شاء اهلل-

 االجتماع واأللفة ونبذ
 .الفرقة واحلزبية

 مجاعة التبليغإحالته على 
الصوفية يف دعوة الناس، مع 
اعرتافه مبا لديها من بدع يف 

 .-كما سيأتي-املنهج! 

 :ملاذا ال تصلي؟قال )يعقوب( يف شريط له بعنوان 
، شوفوا اجلدع دا ما بيصليش، التبليغ..، لك جار ال يصلي؛ تظل حاماًل هم هذا اجلار، جتتهد عليه، فإن مل تستطع؛ هات له اإلخوة بتوع 

 . اهـ.يعملوا له زيارات،..

متييعه للخالف اجلذري والعقدي 
بني منهج السلف واجلماعات 

والتيارات احلزبية اليت على 

 (:00:40:82، يف الدقيقة رقم )اجلماعة، الشريط الثالث أصول اإللتزامقال )يعقوب( يف سلسلة له بعنوان 

 ْنِم ُبْئالذِّ ُلُكْأا َيَمنَِّإ؛ َفِةاَعَمَجاْلِب ْمُكْيَلَع: يف األصل اجلديد: )اجلماعة(، من أصول االلتزام: )اجلماعة(، قال رسول اهلل  ..، ندخل النهاردة
، وكلمة )اجلماعة( ساعة ما ُتذكر؛ كلمة مثرية عند كل من دخل طريق االلتزام، يا عم الشيخ! )اجلماعات( كتري، وخصوصًا طلبة ِةَياِصَقاْل ِمَنَغاْل
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وادعاؤه أنها الساحة اليوم، 
مجيعهًا من أهل السنة، وليست 

من الفرق الضالة الثنتني 
والسبعني، وختبطه وخلطه 

 وتناقضه الكبري يف هذا الباب.

، ولَّا مع.. مني تاني؟ معرفشي، املهم، أمر مثري وموجود، وكل الناس.. السلفيني، ولَّا مع اإلخوان، ولَّا مع التبليغاجلامعة، أروح مع بتوع 
ملا لشباب بتسأل، وقلما جتد من جييبك بإنصاف؛ فكل واحد يف )مجاعة( عايزك تبقى يف )اجلماعة( إللي عنده، ويستدل لك بالكتاب والسنة، أنا ا

بقول دلوقيت: )اجلماعة(؛ أقصد إيه؟ مقصدش وال إسم من األمساء إللي أنا قلتها لك دي، أقصد: إن يبقى ليك صحبة صاحلة، من أصول 
 .ِةَياِصَقاْل ِمَنَغاْل ْنِم ُبْئالذِّ ُلُكْأا َيَمنَِّإ: - ما تصلي عليه -: الصحبة الصاحلة، الزم، زي ما قال الرسول االلتزام

على السؤال  ا هجوبكأروح مع مني؟ أن؟، وال مع دول؟، وال مع دول؟، اإلخوان؟، وال مع التبليغيا عم الشيخ! أروح مع بتوع  وبعدين:
 . اهـ.ده، بس يف اآلخر،..

 :-موفيًا بوعده، وخالطًا بني املناهج املتضادة، وخائنًا لشباب األمة- (00:80:47، يف الدقيقة رقم )آخر هذا الشريطقال )يعقوب( يف ثم 

، وخنرج يف سبيل اهلل؟، ولَّا نقعد مع بتوع التبليغبس ما ختدناش يف الكالم، وننسى جناوب: منشي مع بتوع  -عم الشيخ!-..، قل لي طيب 
؟، ولَّا نروح مع مني بالظبط حتديدًا؟، وأنا دائمًا يف إجابة السؤال ده بقول: أن اجلماعات املوجودة على الساحة؛ مجاعات دعوة، اإلخوان

 ،..َوَسْبِعنَي ِثْنَتْيِن َعَلى النََّصاَرى َواْفَتَرَقِت ،..َوَسْبِعنَي ِإْحَدى َعَلى اْلَيُهوُد اْفَتَرَقِت: املذكورة يف حديث النيب  الفرق الناريةوليست هي 
على أن هذه الفرق؛ املخالفة يف العقيدة، املخالفة يف العقيدة، إللي ُهمَّا  -إمجاع-، العلماء متفقون ..َوَسْبِعنَي َثَلاٍث َعَلى َهِذِه اْلُأمَُّة َوَتْفَتِرُق

، دول عقائد خمالفة، لكن اجلماعات الصوفية، وغريه من هؤالء الناس، املرجئة، الشيعة، -يف عصرنا ده التكفريا إللي ُهمَّ- اخلوارج
؛ كل دول مجاعة بيقولوا بعقيدة واحدة، -اجلمعية الشرعية، وأنصار السنة، والسلفيني، واإلخوان، والتبليغ-إللي أنا بقول لك عليها 

، بس فيهم من هم على جادة الطريق، ومن هم على َجَنَبَتْي الصراط، كلهم فيهم حق وباطل، بعضهم فيه حق أهل السنة واجلماعةكل دول من 
، أكرت من الباطل، وبعضهم فيه باطل أكرت من احلق، وبعضهم نص ونص، بس ال أنا وال أنت ُنَقيِّم.. داميًا نصيحيت: اعرف احلق؛ تعرف أهله

دول على حق؛ هتقوم من قدامي تقعد قدام واحد  السلفينيه؟؛ تعرف أهله، أنا لو قعدت دلوقيت وكلمتك وأقنعتك يقينًا إن اعرف احلق.. إي
على حق، وتقعد قدام واحد ثالث يقنعك إن الثالثة على حق، والرابعة..، واخلامسة..، ليه؟ ألن  التبليغيقنعك إن  التبليغتاني من بتوع 

تمييز، أنت حمتاج تتعلم، يبقى أنا إللي بطالبك بيه دلوقيت: ملكش دعوة باجلماعات دي كلها خالص، وال تنتمي ألحٍد منهم، معندكش بصرية لل
، اتعلم عقيدةإمنا عليك أن تتعلم، وتعبد اهلل، فلما تتعلم؛ هتعرف احلق، وملا تعرف احلق؛ بعد كده تشوف احلق ده مع مني، ملا تتعلم، اتعلم 

، اتعلم، اتعلم، وِتبقى طالب علم جمتهد، وعندك علم، ملا مصطلح، اتعلم لغة، اتعلم أصول، اتعلم تفسري، اتعلم سريةلم ، اتعفقه
، وهتشوف إن دول سريةيبقى عندك علم غزير وأصيل؛ هتبص كده هتشوف إن دول فيهم بدعة؛ ألن النيب ما عملش كده، ما أنت درست 

، ودولت بيستدلوا.. مصطلحلوا بأحاديث ضعيفة كلها على أعماهلم وأقواهلم، واألحاديث الضعيفة دي أنت درستها يف فيهم بدعة؛ ألن بيستد
، واستمداد األحكام، وكل دولت عملهم باطل، ليه؟ ألنهم بيقدموا مسائل على مسائل أصول فقهبيعملوا أعمال كلها غلط، بدع؛ ألنك دارس 

 ، يبقى كده غلط، ما ينفعشي أمشي معاهم، هتبقى فاهم، وتبقى األمور على بصرية ونور.العقيدة
؛ يبقى أنا إللي على باطل لو أنا قلت كده، أنا ؛ فهم مجاعة باطلة، وفيهم كذا..مجاعة اإلخوانأما لكن إن )حممد حسني( يقعد يقولك: 

نا، لكن املشكلة مشكلتك إنته؛ هتبقى مع مني عشان ما ِتِضعش، ما تبقاش مقولش عن حد حاجة، سيب الناس، الساحة تسعنا وتسع غري
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صاحب هوى، وعشان كده بقول لك: اتعلم، واتنور، وافهم، وساعتها هتشوف احلق، وحتب الناس دول كلهم، كل الناس دول فيهم خري، وكل 
، وإيه؟ وصوابًا، كل دول عايزين خيدموا الدين، وعايزين الناس دول فيهم إخالص، بس ينقصهم الصواب، العمل له شرطني: أن يكون خالصًا

 يرفعوا راية اإلسالم، وكل دول بيعانوا من اضطهاد وأذى يف سبيل الدين، ومع ذلك ما زالوا ثابتني ومتماسكني، ليه؟ إخالص، لكن الصواب؟
 . اهـ.،..ُحبَُّك الشَّْيَء ُيْعِمي َوَيُصمُّ:  الصواب عزيز، صعب، إن حد حيصل الصواب يف عصرنا؛ ألن الفنت بُتعمي، قال رسول اهلل

خمالفة والوالء والرباء، 
 .يف نظمهم املشركني

 

تأييده لنظام التصويت على 
الدساتري الغربي، وتسميته له 

، واعتماده غزوة الصناديقبـ
للدميقراطية )=االحتكام 

 للشعب(.

 :، تعليقًا على التعديالت الدستوريةالربانيةاملدعو بـ الرمسي نقله موقعه بأحد املساجد له لقاءقال )يعقوب( يف 

يقولون  -عليهم رمحة اهلل-، كان السلف غزوة الصناديق، اهلل أكرب، وكانت هذه غزوة امسها نعم..، أحبيت يف اهلل! بلغتين أخبار سارة بـ
، بيننا ألهل البدع: بيننا وبينكم اجلنائز، اجلنائز، يعين: يوم ما أموت شوف أنا كام ميشي يف جنازتي، وأنت أما متوت شوف كام ميشي يف جنازتك

، وقد جعلنا بيننا وبينهم الصناديقبيننا وبينكم  ،الصناديقوبينكم إيه؟ يوم اجلنائز، النهاردة يف زماننا بيقولوا لنا: بيننا وبينكم إيه؟ 
واهلل أكرب اهلل أكرب وهلل ال إله إال اهلل،  ، فنكرب تكبرية العيد، قولوا معايا: اهلل أكرب اهلل أكرب اهلل أكربنعمللدين:  الصناديق، وقالت الصناديق

  .احلمد ]كررها ثالثًا[
؛ كانوا من أحسن الناس استجابًة، جزاكم اهلل خريًا، حببكم يف اهلل، أنتم أهلي ورجالي، جزاكم اهلل خريًا، أنا كنت إمبابةشكر اهلل إلخوتي أهل 

؛ ألنهم كانوا بيقولوا.. يعين إيه؟ كانوا ِمَخوِِّفنَّا، كانت كل براجمهم التليفزيونية، وكل -احلمد هلل-، ولكن أنصفنا اهلل -بفضل اهلل -متابع كله 
، فاحلمد هلل رب العاملني، بس هما دلوقيت طالعني يف نغمة إيه: خالص، الدين هيدخل يف كل حاجة؟، واحنا -يا مجاعة!-هم.. كان مولد جرائد

 الشعب بيقول عايز :وابتاعتك الدميقراطيةمش دي  ،تقول؟ خالص الشعب بـالصناديقهيدخل الـ؛ مش أنتم قولتوا:  نعمبنقول هلم إيه؟ 
للدين، إحنا عايزين دين، وإللي يقول: دا خالص بلد منعرفش نعيش فيها؛ أنت حر، نعمإيه؟ الشعب بيقول: نعم للدين، صح؟ خالص، هي 

ول ألف سالمة، يعين إيه.. عندهم تأشريات كندا، وأمريكا، والـ، هما حرين، لكن البلد، الشعب، أنتم دميقراطيتكم بتقول، بتقول: الشعب بيق
 . اهـ...الشعب قال: عايز دين، عايز دين؛ إديلوا دين، واحنا بتوع الدين،إيه؟ 

التحذير من أهل األهواء 
والبدع، وجمانبتهم، وعدم 
جمالستهم، وحتريم الثناء 

 عليهم أو مدحهم.

تأييده لإلخواني )حممد مرسي( 
ومدحه له، ثم تناقضه يف ذلك 
عدة مرات مدحًا وذمًا، وتأييدًا 

 ومعارضة.

، وبذل اجلهود والطاقات إلنـجاح مرشحهم )حممد مرسي(، وقد قال يف خطبة عيد مجاعة اإلخوان املفلسنيكان )يعقوب( أحد املؤازرين بشدة لـ

- هـ4844شوال  8يف  قناة الناسنقلتها  - باملعتمدية 4844الفطر 

 

 ، واليت كانت بعد تولي اإلخواني )مرسي( بشهٍر، أو يزيد قلياًل:

حيب  قضى اهلل لنا خريًا، خريًا وحنن ال نستحقه، ولكنه كريم، يتجاوز كرمه اآلمال، قضى اهلل لنا قضاء خري بأن ولَّى علينا رئيسًا مسلمًا ..،
اإلسالم، ويظهر اإلسالم، رئيسكم ملتحي، رئيسكم يعتمر، ويزور مسجد الرسول، رئيسكم يصلي إمامًا، رئيسكم يعطي دروسًا، رئيسكم يتكلم 

 اهـ.. اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب وهلل احلمد،.. ،ون؟!ُربَِّكأال ُت ،الكتاب والسنةب
  ، فقال:-من شدة الفرح  ؛وهو يضحك ضحكًا هسترييًا-جاح )مرسي( مباشرة يف انتخابات الرئاسة  تهنئة الناس تهنئًة حارَّة بعد نـبل قام ب

 ..، ألف مربوك، قولوا: اهلل أكرب، يعين دلوقيت أفتكر مش هيقولولنا حاجة لو َكبَّْرَنا؟، ولَّا هيقولوا برضه؟!. 
مربوك علينا كلنا، مربوك على مصر، مربوك على املسلمني، مربوك على  -يا إخوة!-، احلمد هلل رب العاملني، حقيقًة مرسيمربوك عليكو 
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 . اهـ.نا فرحان،..ُمِحبِّي الدين، مربوك، أ
، برنامج قناة الناسمباشر على له لقاء ، يف ملا وجد الوعود اليت أخذوها من اإلخوان كسراب بقيعة (مرسي)من والية  وجيزة ها هو يقول بعد فرتةثم 

 :!!الشريعة، حلقة بعنوان: فضفضة

وأعلنا ذلك  ،أخذنا عليه العهود واملواثيق أنه سيطبق الشريعة، وأعلن ذلك ؛-أكرمه اهلل- حممد مرسيحقيقة يوم انتخبنا واخرتنا الدكتور ..، 
إن يوصل  -جاهَد وكافَح طوياًل قبل ذلك من أجل هذا-يف وقتها،..مل نكن نتصور قط بعد وصول حاكم مسلم يؤمن بوجوب تطبيق شرع اهلل 

، أل دا الكالم يف: َهِيدُّوَنا كلمة، عشان هنطبق شرع ربناكالم مش يف إيه: ؟، دا الأحكامولَّا  مبادئاألمر النهاردة إن احنا نتكلم يف: هي 
ماشي خد  لسه شوية أما منهدمن حقك، نصرب،  اصربواحاضر نصرب،  طب اصربواكده النهاردة أنا يف حالة ذهول، كان كل الكالم: 

يف دستور!، دا إيه ده؟!، باهلل عليكم أنا بستغرب هو إيه ده؟!،  لشريعةاراحتك، خد وقتك، لكن إن أنا آجي النهاردة أحارب عشان أحط كلمة 
 اهـ. .، دا امسه إيه؟، إللي بيحصل ده أقدر أمسيه أقول عنه إيه؟،..دا امسه إيه إن الناس تلعب بينا؟دا امسه إيه؟، 

 :فقال، الناس نفس القناة علىله لقاء عاد ينقض ذلك يف ثم 

، وأنا بقول الكالم ده؛ وأنا عارف إنه ال بيسمعين، وال هيشوفين، حبييب، وأخويا، وصديق شخصي، وأنا حببه يف اهلل مرسيحممد الدكتور ..، 
من -ه وال هيبلغوا الكالم ده، لكن بقولوا للناس إللي عايزين يُدوقُّوا )آسفني(، أنا ماقلتش عن الراجل حاجة، وأنا شايف أنه يف معظم حاالت

يف معظم حاالته موفق، وُمعان، إذا كان فيه فلتات ميني مشال؛ فا دا.. احلمد هلل؛ إحنا كنا  -كرمه بالتنصيب على رأس هذه الدولةيوم أن ربنا أ
ريعة؛ أنا فني وبقينا فني، حنن حنمد اهلل على نعمة هذا الرئيس ليل نهار، احلمد هلل رب العاملني، فعشان كده زي ما بقول كده: ملا بتكلم عن الش

؟، أنا بتخانق.. بالش بتخانق، بطالب، حممد مرسي، هي مش مسئولية.. ُهوَّا دلوقيت إللي بيكتب الدستور حممد مرسيش بتخانق مع م
 -يالكالم أنا قلته املرة إللي فاتت، وبعيده تان-، بقول هلم: اكتبوا لنا الكلمة دي، وبعدين تطبيق الشريعة الدستوربناشد، بأواجه إللي بيكتبوا 
، خد وقتك، مش الكالم قلته كده املسألة حمتاجة وقت ومتهيد، حاضر إحنا صابرين، يا مجاعة! اصربوا شويةتطبيق الشريعة.. بيقول لنا: 

باحلرف الواحد؟ خد وقتك، خد راحتك، مهد لتطبيق الشريعة، ومهد الناس لتطبيق الشريعة، مهد القوانني لتطبيق الشريعة، وعلى مهلك، بس 
ريح، ولن نغريه، لن نغريه؛ .. هو مطلب واضح وصالدستور؛ عشان حمدش يتالعب بيَّا بعد كده، اكتب لي يف الدستورإدِّيين الكلمة دي يف 

، الشريعة اإلسالمية مصدر التشريع، وأي قانون خيالف الشريعة فهو باطل، بس كلمة واحده، الشريعة اإلسالمية مصدر التشريعإللي هو: 
 أخويه، أنا لو عايز أقول إدِّيين دي، وبعد كده خد راحتك، إبقه طبق على مهلك، هو دا إللي إحنا بنقولوا، وهو دا.. وحمدش يتدخل بيين وبني

 اهـ. .،..حاجة؛ بقوهلا له كده مباشرة يف وشه، وبيقبل
يف )ميدان رابعة العدوية( مطالبني  - رجااًل ونساًء -هـ( واعتصم الضالل 4848يف أواخر شعبان ) (مرسي)أنه ملا مت اخلروج على  كذلك ومن العجب

 هـ( يشد من أزرهم، ويدعو بتثبيتهم، فكان مما قال:4848)يف رمضان له بإعادته؛ خرج يف خطبة مجعة 

لن تفض، طاملا احلرب على الدين، طاملا األذى ألهل الدين، طاملا الكيد ضد  بالقوة أو بغري قوة: االعتصاماتأقول إىل الذين يريدون فض ..، 
 دين، وال أبدًا إرجاف املرجفني،..الدين، لن تفض، سيثبتهم ربهم الذي خرجوا من أجله، فال تردعنا تهديدات املهد
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تهنئًة  كل عام وأنتم خبري، أقول هلم: املرابطني املعتصمنيأنتهز الفرصة وأنا هنا على هذا املنرب ألوجه حتية شكر وتقدير وإجالل وإعزاز إلخواننا 
، نصركم اهلل، وفقكم اهلل، أعانكم اهلل، هداكم اهلل، يسر اهلل لكم، اللهم اْحِم ظهورهم، ورد عنهم، اللهم -قولوا آمني-واجبة، ثبتكم اهلل 

لنا وهلم احفظهم من بني أيديهم ومن خلفهم، وعن أميانهم وعن مشائلهم، ومن فوقهم، وُنعيذهم بعظمتك أن ُيغتالوا من حتتهم، اللهم اجعل 
 فرجًا عاجاًل ونصرًا مؤزرًا قريبًا عاجاًل غري آجل. 

 اهـ.. حتيُة إجالل وتقدير هلؤالء،.. إخوتي!:
م  إىل ميدان مصطفى حممود باجليزة بعد 2044/ 4/ 48، املوافق 4848شوال  7بل ذهب كل من )يعقوب( وصديقه احلميم )حممد حسان( يف يوم الثالثاء 

بداًل من داللتهم على منهج السلف، -رجي، وقاما بتأييد وتثبيت ودعم الشباب اهلائج الطائش القابع هنالك يف هذا امليدان فض اعتصام رابعة اخلا

  :مصطفى حممود، فقال )يعقوب( على منصة -وإرشادهم إىل االنصراف لبيوتهم

رنا دون أنا أحبكم يف اهلل، ُأثبتوا نصركم اهلل، ُأثبتوا حفظكم اهلل، بالروح بالدم نفديك يا ديننا، حنن بني يديكم، حنورنا دون حنوركم، وصد
صدركم، ودمنا دون دمكم، لن ُتفض، الذي يظن أنه فض االعتصامات، أو أنه سيفض االعتصامات؛ لن ُتفض االعتصامات، لن ُتفض 

طاملا أن الدين ُيحارب، بيتحارب دين اإلسالم؛ لن تفض هذه االعتصامات، وحنن موجودون، ومعكم، واجعلوا هتافكم فقط: اهلل  االعتصامات؛
 . اهـ.أكرب

 : -وكأنه نائم ال يدري ما قاله باألمس-وطاعنًا ثم عاد يقول متباكيًا 

 -يعين تافهه جدًا-أن اإلنسان يف طريقه إىل اجلنة وإىل اهلل عقبات كثرية، ولكن ممكن ِتبقى آخر عقبة وأنا قلت يف خطبة اجلمعة إللي فاتت: ..، 
إمنا مثلي ومثل إخواني كمثل قوم كانوا يف سفر فأظلتهم سحابة سوداء، قال:  -رضي اهلل عنه-ويضيع فيها، قلنا أن سيدنا سعد بن أبي وقاص 

 . أخذ هكذا، أما حنن فقلنا: نقف حتى تنكشف فإذا انكشفت كنا على األمر األولفمن قائل: نأخذ هكذا، ومن قائل: ن
ناس  ملا تنكشف الفتنة دي تالقينا لسه سلفيني على الكتاب والسنة بفهم سلف األمة، ال ُرحنا كده، وال ُرحنا كده، على طريقنا كما حنن، فيه

ن الضرر وقع على الدعوة، هذا هو اخلطر، وأنا اتكلمت املوضوع ده أن الضرر وقع قالوا: نأخذ هكذا، وناس قالوا: نأخذ هكذا، وسكتنا، ولك
والرباء، على الدعوة ابتداءًا من قضية التوحيد نفسها، من مواالة الكفار، واملسارعة فيهم، وتطمنتهم، والتعزية يف الكفار، وضياع مذهب الوالء 

وك حلاد القعدة مع املذيعات املتربجات والنظر إليهن، واإلخوة دخل بيوتهم التليفزيون، وقعدوا مرورًا بقه بأخطاء كثرية يف العقيدة واملنهج والسل
، وَنزِّل مقاطع، وانشر مقاطع، وبيع مقاطع، يوتيوب، والـتويرت، والـالفيس بوكيتابعوا األخبار ليل ونهار، ونزلوا على النت، عالـ

الدعوة؟، كانت فرصتنا إن احنا نقيم دورات علمية مكثفة، كانت فرصتنا إن احنا نعمل هنا دورة  واعمل..، وضاعت الدعوة، يف ِغمار هذا أين
س فقه تقعدوا ثالث أيام يرتبى الناس على أعمال القلوب، كانت فرصتنا إن يف مساجدنا األخرى كلها املشايخ الشيخ بتاع الفقه إللي قاعد ِيَدرِّ

يف الفقه يف خالل أسبوع ولَّا أسبوعني، بدل ما يقول إحنا حمتاجني دعم النساء ويَطلَّع النساء، الراجل  طول عمره إن يعمل دورة يف إجناز كتاب
؟!، أي منهج وأي دين يقول مسرية، هل هذا منهج؟، هل هذا دين؟، أن خترج املنتقبات يف مسريةبتاع الفقه يَطلَّع النساء يف الشارع يف 

 .-نسأل اهلل العافية-؟! ُأخرجن[ وأنت تقول: 33:األحزاب] {َوَقْرَن}ى ربنا يقول: كده؟!، مني إللي يقول كده؟، بق
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التوحيد لذلك أنا جئت الليلة ألقول: نريد أن نعود إىل الدعوة مرة أخرى، وأن نبدأ الدعوة مرة أخرى من ألف باء دعوة، التوحيد، نبدأ من كلمة 
، دي إللي ال إله إال اهلل، مقتضيات ال إله إال اهلل، مبادئ ال إله إال اهلل، ولذلك هذا مما كنا حنتاج إليه إىل إعادة أخالقيات ال إله إال اهلل

ن شأحمتاجني نتعلمها ونعرَّفها وندعو إليها األمة؛ ألن األمة ضاعت يف خالل السنة ونص حني انشغل الدعاة بغري الدين، حني انشغل الدعاة ب
، ال بتعبيد الناس لرب الناس، بل لنصرة أفراد، عايز أسأل: ال إله إال اهللال بشأن  انتخاباتال بشأن دعوة، حني انشغل الدعاة بشأن  حزب

ما  ال إله إال اهلل، لكن لنصرة أل خيرجوا لنصرة شخص!لالعرتاض على الشركيات يف طنطا؟،  اعتصامإمتى خرج امللتزمني ليقفوا يف 
وإمنا حصل أن ُيخرج ألمور أخرى حصلش، وليه؟ أل دا خيالف املنهج!، إمتى خرجوا لالعرتاض على الفسق والفجور يف الشوارع؟، حمصلش، 

 .وألهواء
 {مَّنَّ اللَُّه َعَلْيَنا َلَخَسَف ِبَناَلْوَلا َأن }[، 25:القصص] {َلْوَلا َأن مَّنَّ اللَُّه َعَلْيَنا َلَخَسَف ِبَنا}فلذلك أنا جئت الليلة نصيحة، نصيحة مشفق: 

 [. 25:القصص]
وُفِتَح جمال للدعوة، إتفتح، إللي خيطب خيطب، ويدي درس يدي درس،  ،وأزاح الظامل وأهله ،لنا حني حصلت األحداث -جل جالله-َبيََّن اهلل 

[، كيف عملنا؟، كيف عملنا 251:األعراف] {ِض َفَينُظَر َكْيَف َتْعَمُلوَنَوَيْسَتْخِلَفُكْم ِفي اأَلْر}وحلقات قرآن، و.. الدعوة مفتوحة، عملنا إيه؟، 
 لنصرة الدين ولتعليم األمة؟، كيف عملنا؟. 

َفَصَل َطاُلوُت }، {َفَلمَّا َفَصَل َطاُلوُت ِباْلُجُنوِد}تقع فتنة أحيانًا ويضيع اإلنسان يف شربة َميَّه، يف قصة طالوت:  زي ما قلت لكم قبل كده:
 ، {َفَصَل َطاُلوُت ِباْلُجُنوِد}يعين: قرب يوصل لألعداء،  {َفَصَل}يعين إيه؟ َعدَّه، عدوا، تركوا بلدهم،  {َفَصَل}يعين خالص َعـ،  {ْلُجُنوِدِبا
[، كأني أشبهها 541:البقرة] {نَُّه ِمنِّي ِإالَّ َمِن اْغَتَرَف ُغْرَفًة ِبَيِدِهِباْلُجُنوِد َقاَل ِإنَّ الّلَه ُمْبَتِليُكم ِبَنَهٍر َفَمن َشِرَب ِمْنُه َفَلْيَس ِمنِّي َوَمن لَّْم َيْطَعْمُه َفِإ}

 {َلا َيْأِتيِه اْلَباِطُل ِمن َبْيِن َيَدْيِه َوَلا ِمْن َخْلِفِه َتنِزيٌل مِّْن َحِكيٍم َحِميٍد*  َوِإنَُّه َلِكَتاٌب َعِزيٌز} بواقعنا الدعوي، أنا قلت قبل كده: القرآن عزيز 
 -جل جالله-[، أحيانًا آيات القرآن ال تتألق وال ُتفهم إال يف إسقاطها على الواقع، َلمَّا تعيشها يف الواقع تفهم، فبقول: كأن اهلل 45، 42:صلتف]

تشربوا، بس إيه؟ خذوا حبظكم منه، من هذا الفتح، لألسف الشديد لقوها فرصة يف منافسة  : إوعوا-يف هذه االنفراجة-ابتالنا بهذا النهر، وقال 
فوا بالشربة العلمانيني والكفار واالنتخابات واألحزاب واملشاركات السياسية واملشاركات النيابية واملشاركات الـ..، فنهلوا من هذا النهر ومل يكت

[، هوا دا إللي حصل، ولذلك حصلت هذه االنتكاسة أننا اآلن نعاجل خطر إن قد 541:البقرة] {ِإالَّ َقِلياًل مِّْنُهْم َفَشِرُبوْا ِمْنُه} اليت أذن اهلل بها، 
 اهـ.. يعود النظام السابق، قد يعود، اخلطر دا صار اآلن يعين.. اللهم ال ُتعد الظلم واألذى، اللهم ال ُتعد الكبت والقهر،..

 :-عز وجل-وصدق ربنا 

 .[19]األنعام:(   ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڦ)

 :قناة الناس مباشر علىله  لقاءقال )يعقوب( يف ثناؤه على اإلخواني احملرتق 

يقني بهذا، وهذا اليقني عندي صادق، مل أجرب عليه كذبًا قط، هو صادق، وعندي  -ربنا يكرمه وحيفظه ويعافيه-الشيخ حازم أبو إمساعيل ..، 
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، حازم صالح أبو إمساعيل
 وتأييده له، ودفاعه عنه.  

ال أنتقل عنه إال بيقني مثله، وهذا حسن الظن يف الرجل، وهذا ما عهدت عليه، أنا صحبته وعرفته وخربته عن قرب، الرجل صادق  -كما قلت-
 ال يكذب، دي األوىل.

ن قبل، على مدار السنة بهر العلمانيني، لريوج لقضية حتكيم الشريعة ترويج مل حيدث هلا م -جل جالله-أن هذا الرجل قيضه اهلل  الثانية:
ما مل وأسكتهم، وألزمهم احلجة، ناقش اجلميع، وعلى مجيع القنوات، واللقاءات، واملناظرات، والـ، الكل َسلَّم، وهذه قضية خدم بها الشريعة ك

ب أن نعرتف بها؛ إن هذا الرجل خدم قضية ُتخدم يف الستة عقود املاضية، خدمها خدمة فعلية، خدمة حقيقية، ودي احلقيقة، احلقيقة اليت جي
ك كتب اهلل حتكيم الشريعة فعاًل؛ بالرتويج لتحكيم الشريعة، باملناظرة على حتكيم الشريعة، كان موفقًا ومسددًا يف لسانه، وآخذًا باأللباب، ولذل

 ..،اهـ.له قبواًل عجيبًا . 

 :قناة الرمحة مباشر علىله  لقاءقال )يعقوب( يف 

لرئاسة اجلمهورية، دعمه، والدفع به، ومساندته،  حازم صالح أبو إمساعيلاجتمع ظهر اليوم وقرر دعم األستاذ  جملس شورى العلماء..، 
 كلمة واحدة، مل خيتلف أحد: -العشرة املشايخ-اجتمعت كلمته  جملس الشورىوالدعاء له، 

 الدكتور عبد اهلل شاكر، رئيس اجمللس. -2
 .-أكرمه اهلل-سان الشيخ حممد ح -5
 الشيخ أبو إسحق احلويين. -3
 الشيخ مجال املراكيب، الدكتور مجال املراكيب. -4
 الشيخ وحيد بالي. -2
 الشيخ مصطفى العدوي. -6
 الشيخ أبو بكر احلنبلي. -7
 .-دا كبرينا ُيَقدَّم-الشيخ سعيد عبد العظيم، الشيخ سعيد عبد العظيم  -2
 والشيخ مجال عبد الرمحن. -1
 الفقري حممد حسني يعقوب.والعبد املذنب  -40

 . اهـ.،..العشرة مل خيتلف فيهم واحد، وأنا أكدت على املشايخ شيخ شيخ

 منهج املوازناتتقريره لـ
مجاعة البدعي؛ بثناءه على 

الصوفية، مع اعرتافه مبا  التبليغ
لديها من بدع وضالالت يف 

 املنهج!!.

 (:00:04:40، يف الدقيقة رقم )الروضة، تسجيالت مهمة صعبةقال )يعقوب( يف شريط له بعنوان 

؛ نقول كده: ناس طيبني، وحمرتمني، مجاعة التبليغواإلنصاف، ودا إللي احنا بنقولوا داميًا ملا ُنسأل عن  عندهم العدل أهل السنة واجلماعة..، 
، أحسن الناس مستًا، وهديًا، ودلًَّا، -اك، واجللبية القصرية، ُسنَّةشكلهم حمرتم جدًا؛ العمامة، والعصاية، والسو-وُكَرَما، وأحسن الناس مستًا 

 . اهـ.، يبقى اإلنصاف؛ إن احنا نقول كده، دا امسه إيه؟ اإلنصاف والعدل،..فيه بدع يف املنهجوُخلقًا، وأنشط الناس يف الدعوة، ولكن: 
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ثناؤه على خوارج اإلسكندرية 
 -حممد املقدم  -)ياسر برهامي 

أمحد فريد(،  -سعيد عبد العظيم 
 واعرتافه بتتلمذه على كتبهم.

 :اجلماعة الربهاميةوسط خوارج ، باإلسكندريةله  لقاءقال )يعقوب( يف 

نشأُت يف جنباتها، تربيُت على يد مشاخيها، تعلمُت من كتبهم، أتشرف بوجودي يف وسط الدعوة، مدرسة الدعوة السلفية، هذه املدرسة اليت ..، 
 . اهـ.هؤالء هم أصلي وفصلي، وإليهم حين قليب،.. -إخوتي!-ومن أشرطتهم، ومن كالمهم، ومن توجيهاتهم، نعم 

إحالته على كتب رؤوس املبتدعة 
واحلزبيني يف طلب العلم 

 الشرعي. 

 :على كتب بعض املبتدعة واحلزبيني لتكون بداية لطالب العلم يف بعض علوم الشريعة، مثل العلم منطلقات طالبكتابه )يعقوب( يف  أحال

 القواعد الذهبية يف حفظ القرآن/ لعبد الرمحن عبد اخلالق. -2
 مباحث يف علوم القرآن/ ملناع القطان. -5
 مباحث يف علوم احلديث/ ملناع القطان. -3
 أصول الفقه/ ألبي زهرة. -4
 باجلهل/ألمحد فريد.العذر  -2

 -واستشهاده بـ-إحالته على 
 .يف اململكة كالم رؤوس احلزبيني

 :- يف معرض كالمه عن فضائل القنوات الفضائية احلزبية - قناة احلكمة  على له  لقاءقال )يعقوب( يف  

ينظر إىل أحاديث الدعاة أيام الكالم عن البث الفضائي، واحلذر والتخوف من السماوات  حتى أنين قلُت يف يوم من األيام: إن إللي..، 
 املفتوحة؛

 كالم الشيخ ناصر العمر. -2

 والشيخ سلمان العودة. -5

 والشيخ سفر. -3

 . اهـ.،..ملا كانوا بيحذروا؛ أقول: أن هذا البث الفضائي، أو البث املباشر حتول وكأنه غالم أصحاب األخدود

 /كتبه 

 أمحد بن مصطفى السجاعي

 الغربية-المحلة الكبرى-السجاعية

 8341 بيع اآلخرر 20 في  

 /03030001110 للتواصل 
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 ات من كالمهتوثيق املخالف اتاملخالف األصل الذي خالف فيه

هو  توحيد احلاكميةادعاؤه أن  توحيد األلوهية
العرَب  الذي حارب النيبُّ 

أنه أخص خصائص و، ألجله
توحيد العبادة( توحيد األلوهية )=

سيد على طريقة اخلارجي -
 .-قطب

 :مداخل الشيطانقال )احلويين( يف شريط له بعنوان 

 قال ،األلوهية توحيد العبادة، توحيد هو به؛ يسلموا أن العرب أبى الذي التوحيد إن ،بدعوته؟ له يسلموا ومل ، النيبَّ العرُب قاتل ملاذا: إذًا..، 
 ونفذ احلالقم، وقطع الغالصم، حشد على وصربوا العرب، أنكره الذي هذا، [5:ص] {ُعَجاٌب َلَشْيٌء َهَذا ِإنَّ َواِحدًا ِإَلهًا اآلِلَهَة َأَجَعَل}: تعاىل

 يكنَّ ألن نساءك تعرِّض ملاذا ،احلروب؟ تقوم ملاذا، (اهلل إال إله ال: )قل املشكلة؟ ما، الكلمة هذه يقولوا أن وأبوا الصوارم، ومتون األراقم،
 .ةالعباد بتوحيد يسلموا أن فأَبوا ،هذا؟ كل ملاذا ،ولُدك؟ ُيْسَتَرقُّ ملاذا ،للقتل؟ نفسك تعرض ملاذا ،سبايا؟

  :؛ فقال-وهو تفسري اخلوارج والقطبيني-توحيد العبادة )=األلوهية( باحلكم )احلويين(  ثم فسر
 يقضيه،: أي {احلق يُقصُّ} ،[55:األنعام] {اْلَفاِصِلنَي َخْيُر َوُهَو اْلَحقَّ َيُقصُّ ِللَِّه ِإلَّا اْلُحْكُم ِإِن}: -وتعاىل تبارك- قوله مثل يف العبادة وتوحيُد

 .(اْلَحقَّ َيْقِضي: )-وخلف ،والكسائي العالء، بن عمرو وأبي محزة، قراءة وهي- املتواترة األخرى الرواية ويف
 {ُتْرَجُعوَن َوِإَلْيِه اْلُحْكُم َوَلُه َواآلِخَرِة اأُلوَلى ِفي اْلَحْمُد َلُه ُهَو ِإلَّا ِإَلَه ال اللَُّه َوُهَو}، [04:يوسف] {ِإيَّاُه ِإلَّا َتْعُبُدوا َألَّا َأَمَر ِللَِّه ِإلَّا اْلُحْكُم ِإِن}
، [04:الرعد] {اْلِحَساِب َسِريُع َوُهَو ِلُحْكِمِه ُمَعقَِّب ال َيْحُكُم َواللَُّه}، [88:القصص] {اْلُحْكُم َلُه َوْجَهُه ِإلَّا َهاِلٌك َشْيٍء ُكلُّ}، [54:القصص]

 .[88:القصص] {ُيْشِرُكوَن َعمَّا َوَتَعاَلى اللَِّه ُسْبَحاَن اْلِخَيَرُة َلُهْم َكاَن َما َوَيْخَتاُر َيَشاُء َما َيْخُلُق َوَربَُّك}: تعاىل وقال
 .[55:األنعام] {ِللَِّه ِإلَّا اْلُحْكُم ِإِن}: العبادة توحيد هو فهذا

  :مسألة احلكم أخص خصائص توحيد األلوهية؛ فقال)احلويين(  ثم جعل
 أرسله وَمن ،اهلل إال ينهى أو -مستحب أو بواجب-مبعروف  يأمر أن ألحد حيل ال ،األلوهية توحيد خصائص أخص من احلاكمية توحيدو
 .رسول نم

  :؛ فقالالعرَب ألجله هو الذي حارب النيبُّ  احلاكميةتوحيد  ثم زعم )احلويين( أن
 -اجلاهلية مظاهر بعض وذكروا- وهم العرب إىل  اهلل رسول جاء: قالوا ،ماكرة شهرية بعبارة افتتحوه ؛املدارس يف الدين درسوا وعندما

 العبارة هذه هل الكتب، يف شهريًة دارجًة عبارًة وصارت ،كده على األمر وانتهى ،،..البنات وَيِئدون اخلمر، ويشربون لألصنام، يسجدونوهم 
 كانت لو حتى مستقرًا اجلماهري نفوس يف وقُعها يصري ؛العبارة تكرار فمع ،(تقرر ؛تكرر ما: )تقول املاكرة ديةاليهو اإلعالمية والقاعدة ،صحيحة؟

 .األصنام؟ اجلواب: ال يعبد أحد هناك هل: اآلن فنظروا اجلماهري نفوس يف العبارة هذه استقرت فإذا خاطئة،
 .-يشربونه الذين حتى- حرام أنه ويعلمون ،يشربون ال املسلمني سواد ،اخلمر؟ يشرب من هناك هل
 .ال: اجلواب اآلن؟ البنات يدفن من هناك هل

  .موجود  النيب ألجله قاتل الذي اإلسالمإذًا: اإلسالم موجود كله، 
 .ال: اجلواب اإلطالق؟ بهذا صحيحة العبارة هذه هل
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 ، إن اهلل حبكم إال دونها فما خردلة يف احلكم حيل ال ،بأهوائهم ويشرعوا حيكموا أن يريدون هلل، احلكم يكون ال حتى قاتلوا العرب إن
 العرب عند عاٌر وهذا نساؤهم؛ وُسِبَيت ،-الكبار والصناديد السادة وفقدوا الرؤساء، فقدوا- الغالية األنفس وفقدوا القتال، على صربوا العرب

 ، اهلل حلكم التسليم هو الذي العبادة توحيد يوحدوا أن وأَبوا الصغار، وُيْقَتل وحيتقره، ذلك قبل يستقله كان رجل إىل أحدهم امرأُة تذهب أن
 . اهـ.،..(والنهي األمر) العبادة توحيد ألجله؛ العرَب  النيبُّ قاتل الذي التوحيد هو فهذا

اخرتاعه قسمًا رابعًا يف أقسام 
 .توحيد احلاكميةالتوحيد؛ وهو 

 :مداخل الشيطان قال )احلويين( يف شريط له بعنوان
 نوحد ال أننا على األدلة أدل من هذا ،فتواه؟ عن ويصدر حرام، وهذا حالل هذا: له يقول العلماء من مستشار كبري تاجر لكل ترى يا فهل ..،
 . اهـ.،..األلوهية توحيد خصائص أخص من هو الذي احلاكمية توحيد  اهلل
 

تهكمه واستهزاءه بالعلماء الذين 
أنكروا الزيادة البدعية احملدثة يف 

 أقسام التوحيد.

 فقه له بعنوان درس يف؛ فقال  سيد قطبوقد أخذ )احلويين( يتهكم بالعلماء الذين حذروا من هذا القول الفاسد، وبينوا أنه من اخرتاع اخلارجي 

  (:ب وجه ،1شريط) املنكر عن والنهي باملعروف األمر

 ،قطب سيد بقول يقول هو: فقال ؛اإلهلية توحيد خصائص أخص احلاكمية توحيد إن: أقول وأنا قواًل مسع الناس بعض هناك فمثاًل..، 
 اهـ. .أحد بأي لصقبُت اليت اجلاهزة ستةاللِّ رخ آإىل، ..سروري ،ومبتدع، واخلبيث ،احذروه قطيب وهو ،القطبيني اجلماعة بقول ويقول

 

تقسيم  ؛زعمه أن تقسيم التوحيد
 تقسيمًا وليس ،اصطالحي

هو، -املركب  ، وجهلهًاتوقيفي
)عبد الرمحن عبد شيخه و

حممد مبنهج اإلمامني  -اخلالق(
حممد بن ، وبن عبد الوهاب

يف كتابيهما:  بن خزميةإسحق 
   )التوحيد(.

 :؛ دار هذا احلوار بينهماعبد الرمحن عبد اخلالقحياة ترمجة  بعنوان ،(عبد الرمحن عبد اخلالق) مع قناة احلكمةعلى  )احلويين(لـ حلقةيف 
 االسم هذا يكن مل :مبعنى ،الكويت يف السلفية الدعوة أسست من أول أنك ؛األول الرعيل من الكويت يف كثريين من مسعت أنا ًاطبع :احلويين

 . ذلك؟ كان كيف علينا صُق ،قبلك موجوًدا املعنى وهذا
 عدم -يعين أيًضا- إن من ؛التوحيد عن قضايا بعض يف ًاأيض تفصيل ثم ،.. :ما دعى إليهمجلة ( مبينًا عبد الرمحن عبد اخلالققال )فكان مما 

 -يعين- نزع يعين ال ؛والصفات واألمساء ،لوهيةواأل ،الربوبية توحيد معنى -هذا- نإ يعين اللـ آآ؛ آآآ توحيد آآآ -يعين- نيب التوحيد يف الفصل
 هلل احلكم أن لبيان ؛اجلانب هذا على وركزنا اهلل، إال إله ال معاني من ،التوحيد أجزاء من جزء هو إمنا احلكم أن فبيان هلل، احلكم نمن أ ،احلكم
 أو ،لوهيةاأل توحيد ويفأ ،الربوبية توحيد يف االصطالح يف مندرج هو سواء ،التوحيد من أساسي جزء أنه ،احلكم وله ،احلكم هو اهلل وأن ،وحده

- الوقت ذلك يف انتشرقد  -يعين- قد ألنه ؛ينفصل ال جزء -يعين- هذا أن ،-وتعاىل تبارك- اهلل أمساء من فهو ؛والصفات األمساء توحيد يف
  ...القول عن إن آآآآ -يعين
 . .و، أقسام أربعة]..[  ؛حدث لغط هفي إن لبسأ كنت :-مقاطعًا- (احلويين)قال 

- داخاًل ليس أنه هذا احلكم فيجعلون ؛التوحيد وبني ،احلكم بني -يعين- بني يفصلونَأْيَوه، دول ال يرون..  :(عبد الرمحن عبد اخلالق)قال ف
 . -وتعاىل تبارك- اهلل توحيد يف أساسي وجزء ،أساسي عنصرأنه  -يعين- أنه غري التوحيد، أبواب يف -يعين
  ، يعين مش..اصطالحية مسألة ،...أقسام ثالثة إىل التوحيد تقسيم الـ نإ أعتقد ال :(احلويين)قال 
 مناإ اصطالحية، قضية ما هو ،يةفيقتو قضية أنها يظن الناس بعض لكن ،-شك ال- اصطالحية قضية :-مقاطعًا- (عبد الرمحن عبد اخلالق)قال 
  .االصطالح حبسبهو  -يعين- هذا التقسيم وأن ،اصطالحية قضية هى
 ومن ،العبد فعل حيث من ،والقصد العلم حيث من كذلك التقسيم هذا طليب، قصدي وتوحيد ،خربي علمي توحيد :إىل التوحيد واقسم كما
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  .اصطالحي تقسيم كذلك ؛قسمني إىل كذلك التقسيم وهذا،  الرب به يتصف ما حيث
 قسم فإنه ؛ الوهاب عبد حممد للشيخ التوحيد كتابـك؛ األبواب من باب -يعين- كل يف وجعل ،أبواب إىل التوحيد قسم من وكذلك
  .باب (88) ،كذا وباب ،كذا باب: وقال ،التوحيد كتاب مساه ،باب (88) إىل التوحيد

  .باب (444) التوحيد أبواب فجعل ؛باب (444) إىل -األمساء حسب- توحيده قسم ؛خزمية ابن اإلمام
 اهلل لغري السجود -واهلل!- إن شرك، اهلل غري دعاء -واهلل!- إن ؛األعمال -يعين- حبسب أو ، وصفاته اهلل أمساء حبسب سواء إمنا التقسيم فهذا

.التوحيد أبواب من باب جعله باب كله هذا ،شرك اهلل لغري الذبح إن شرك،
 . اهـ.،..سنرجع إليها مرة أخرى ؛سع الوقتإن ات -يعين-هذه املسألة رمبا  ًاعمومإي نعم،  :(احلويين)قال 

اإلمامة، والسمع والطاعة 
لوالة األمر، وحتريم 

 اخلروج عليهم.

 0سكوته املريب على مدار 
يناير  55على فتنة  !!أشهر

لحكم ل هم، وعدم بيان5444
؛ حتى ضل الشباب، الشرعي فيها

وتاهوا، وخربت البالد، وضاعوا، 
 .وانهارت

، يف الدقيقة رقم ملاذا تأخرت كلميت إىل اآلن؟، بعنوان حبدائق الزيتون، بالقاهرة، عقب ثورة يناير العزيز باهللمسجد ـيف لقاءه بقال )احلويين( 

(77:70:03): 

وعاتبوني كثرًيا أنين مل أتكلم يف هذه  ،ألن كثرًيا من إخواني أرسلوا إليَّ رساالت كثرية [؛!!أي: قصة أبي ِحسل] بها ُتْمدَّوأنين إمنا َق ..،
 اهـ. .،..إن سكوتك طال :وقالوا ،ومل يعرفوا رأيي فيها ،األحداث

ادعاؤه الكاذب أن ما حدث يف 
؛ ليس له مثال يناير 55ثورة 
 . سابق

 :(77:70:03)، يف الدقيقة رقم اآلن؟ ملاذا تأخرت كلميت إىلقال )احلويين( يف لقاءه 

وعاتبوني كثرًيا أنين مل أتكلم يف هذه  ،ألن كثرًيا من إخواني أرسلوا إليَّ رساالت كثرية [؛!!أي: قصة أبي ِحسل] بها ُتْمدَّوأنين إمنا َق..، 
 كنَت ؛-حتى لو كانت يسرية جًدا-إن سكوتك طال، وتعودنا منك أنك يف أي قضية تضاد اإلسالم  :وقالوا ،ومل يعرفوا رأيي فيها ،األحداث

 اهـ. .،..؟!تسكت ؛وال مثيل ،كهذا احلدث الذي ليس له نظريوتقيم الدنيا وال تقعدها، فلما يأتي حدث  ،تقف وتتكلم

 :(77:11:07الدقيقة رقم )، يف ملاذا تأخرت كلميت إىل اآلن؟قال )احلويين( يف لقاءه 

كل املظاهرات اليت خرجت قبل ذلك كانت ِاملشكلة، دي وهيِ،قاس عليهوهو مشهد جديد ليس له نظري ُي ،فأنا كنت أراقب املشهد..، 
 ده، مش عارف إيه، والكالمو ،ورصاص مطاطي ،تنتهي بقنابل مسيلة للدموعهمعلومة قبل أن حتدث لنا مجيًعا،  بتبقىوالقصة  ،جهضُتب

رجع فيه أصل ثابت ميكن أن ُت ،، فكان ميكن أن تقيس؟املشهد الطبيعي الدائم الذي مل يتغري مش هو دا ،مكانهروح وكله يوبتاع،  ،واعتقال
فتكون  ،وليس على الشاذ ،ن القياس إمنا يكون على املستقرأل ؛القياس صعب جًدا بيبقى ؛شيء جديد ال نظري لهأما أن يكون هناك ، احلادث إليه

 ،عدو الثورة :قالوا ؛ال جيوز لكم هذا !يا مجاعة :وقلت ،إىل هناك ذا ذهبَتإ؟، هل تتكلم أو ال تتكلم ؛القراءة فيها نوع من الصعوبة البالغة
وال  ،هؤالءال ، فأنت ال تستطيع أن ترضي ..وعلى خالف ،قال لك آخرون: هذا على خالف احلكمة ؛فصرخت وطردوك، وإذا ذهبَت

 اهـ. ...،هؤالء
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 :(77:02:10، يف الدقيقة رقم )ملاذا تأخرت كلميت إىل اآلن؟قال )احلويين( يف لقاءه 

فيسكت  ،، وال يدري إلي ما تصري األمورقيس عليهليس له مثال سابق َي؟ ألنه ليهال جيوز أن يتكلم املرء فيه بادي الرأي،  ؛فالذي حدث ..،
 اهـ. ...،حتى ينجلي املوقف

 :(77:70:02، يف الدقيقة رقم )ملاذا تأخرت كلميت إىل اآلن؟)احلويين( يف لقاءه  قال

 ...،(ليس هلا نظري وال مماثلة ،قراءة عاقلة ألحداث هائلة ،مصر املخطوفة: )-عنوان احملاضرة- أقوله كان مفروض إلليأنا عنوان حماضرتي  ..،
 اهـ.

ادعاؤه الكاذب أن ما حدث يف 
يناير؛ ليس فيه نص  55ثورة 

قطعي، والكالم فيها خاضع 
وأن املشهد ضبابي غري لالجتهاد، 

 كانت ، وأن هذه الثورةواضح
وأن املظاهرات ختضع ، فلتة!

 للمصاحل واملفاسد.

 (:71:11:02، يف الدقيقة رقم )-فارغ بعد طول كالم- ملاذا تأخرت كلميت إىل اآلن؟ املشئوم لقاءهآخر قال )احلويين( يف 

-وال حتذروا كثرًيا  ،-أيًضا-وال تتفاءلوا كثرًيا  ،ال تتعجلوا يف قراءة األحداث :نهاية كلميت -يعين-يف  -يا إخوانَّا!-فأنا أريد أن أقول  ،..
بن اوكما قال  ،ن املخطئوَم ،ن احملقَم ؛سيعلم الناس مجيًعا بعد ما ترجع إليهم عقوهلم (؛الفورة)بعد ما تنتهي هذه  ،والزموا علماءكم ،-أيًضا
 :املعتز

   راــحتتك أم مح أفرٌس                    إذا اجنلى عنك الغبار ستعلُم                                                        

بس الدنيا املضببة دي تنكشف.. ]إىل أن قال:[، فإذا كانت املسألة مضببة إىل هذا احلد؛ يبقى ينبغي أن تكون قراءتنا قراءة سديدة، طب أنت مش 
.نييالعلماء الربان ًا منلزم أحدعارف تقرأ؛ إ   

ا د :ا قال لكدتكلم، واوالثاني  ودا واقف وما بيتكلمش، ،مشال لك: يقولب لثانيوا ،ميني؛ واحد بيقول لك: نيالعلماء خمتلفطب : واحد يقولك
  الكالم ده.و ،ضد الثورة مع ادو ،مع الثورة

أنا  -يعين- نفرتض جداًله ،وافعل مثلما فعل ،إلزم عاملك إيه؟ وهي ،نلزم األصول اليت وضعها علماؤناب احنا :قول لك يف هذه املسائلبنا أ
تلزم  ؛وأنت ال بصرية عندك باحلكم ،يف األحكام الشرعية اجلزئيةكما تقلد ، تقليد ما هو دايسعك أن تتوقف،  ؛ورأيتين توقفت بتاعتك،املرجعية 

املشهد  -كما قلت-ألن  ؛دون تسفيه لآلخرين ؛من املوضوعكده تبقى طلعت و ،وتفعل مثلما يفعل ،بينك وبني ربك العامل الذي تعتقد أنه حجة
الناس قد يتكلم يف ، بعض الالزمأكثر من  ئبط، بعض الناس قد ُيسريعةيقرأ قراءة بعض الناس قد ، حيتاج إىل استكشاف ،حيتاج إىل يقظة ،ضبابي

ويسفهوا  ،على النت ايكتبوبو ملا بيتكلموا على النت،قول إلخواننا بلذلك أنا و، !املسألة يا إخواننانص قطعي يف  مفيش، الوقت املناسب
ومتناقضني يف  ، والكالم ده،باملظاهرات ايقولوب دلوقيتو ،بعدم جواز املظاهرات ايقولوب، وكانوا دهالكالم و ، ويقول لك مش عارف إيه،املشايخ

  .األحكام

جاءت إلينا  -أواًل-مسالة املظاهرات ؟ ألن ليهقاهلا  جتوز،املظاهرات ال  لك:العلماء يقول من حد ملا  :-يعين وأختم كالمي-أقول لك  عايزأنا 
  .عندي مصاحل ومفاسد ،املصلحة واملفسدةمربوطة بتحقيق  دي ؛أو بعدم جوازه ،قلنا جبوازه، َبرَّةمن  يتعبري خارجي ج َبرَّة،من 

ل هناك مظاهرة غريت أي ه ،؟سياسًيا، هل هناك مظاهرة غريت قراًرا سنة 444 َوَرهِل بص دي؛عنها  إللي إحنا بنتكلم (ورةفال)قبل ما حتدث 
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 بيحصل ،مسجوننيفيه  بيحصل ،جرحىفيه  بيحصل ،قتلى فيه بيحصلن املظاهرة إ :أنت تقيس عليه ذيالشيء الثابت ال يبقى ،؟وضع منقلب
  .سنة وره 444على مدار  دا كذا، فيه بيحصل ،تلفيات للممتلكات العامة فيه

 تغري حاجة مفيش :تقولتقوم  ؛تقيس على شيء ثابت مضى ؛ تقومتقيسب ملا حت كويس؛قياس الودارس  كويس،أنت كفقيه دارس أصول 
لو ، أنا نا لو أردت أن أفيتأمضرة ، ف حيصلكل مرة  دي، القصة مصلحة من وراء مفيش ؟ ألنيهل، ال جيوز :نقول لكب قرار سياسي، فحينئذ

 .أل يبقى ؛مبضرة تأتينا ًاطاملا املسألة دائم عشان كده قال لك:، مستقرعلى شيء شاذ؟ أفيت على شيء  ولَّا ،أفيت على شيء مستقر ؛أردت أن أفيت
هلم  واسقطي، وكل مظاهرة خترج دياحلكومة الفاسدة  وَسقَّط، قال لك: اطلع وممكن تسقط رئيس ،ممكن تسقط حكومةهناك املظاهرة  ؛يف الغرب
  .تظاهر ؛ إطلعاحلكومة الفاسدة وقعتإنته نك إ إيه؟ املصلحة هنا ًاذ: إلك قالحكومة، 

: ال لك علماء قاللا ؛ال يصلح عندنا ؛وما يصلح عندهم ،-يعين متاًما-ثقافتنا خمتلفة عن ثقافة الغرب -ألن الدنيا خمتلفة  ؛لكن حنن يف بالدنا
  .كذا كذافساد كذا كذا  هفي علشان ؛تتظاهر
وال أحد يف  ،وال احلكومة نفسها ،وال الشعب الذي ظاهر ،وا بهاأ، وال الشباب الذين بداليت مل يتوقعها أحددي فيها  إللي إحنا (ورةفال) جاءت

أنت  ،ال نظري له وال مثال ،هذا شيء جديد ًاإذ، وّلا حد فيكوا كان متوقع؟؛ تصل إلي هذا املسألة ممكنالدنيا علي بعضها يف قاراتها توقع إن 
 ،نرجع إلي أثر عمر بن اخلطاب بس ،دليل ما عنديش: لك أقولالدليل؟  إيهتقول لي: ه، : ألكأقول ل؟ ممكن يتكرر داكن ممهل  تقول لي:

عم كانت فلتة ولكن ن) قال إيه؟: عمرف (، فلتة؛ ومتت،فتمت ؛وكانت بيعته فلتة ،فإن أبا بكر بويع ًا؛فالن بايعُت ؛ن مات عمرِإَلإيه: ) يقولبالرجل 
 (.، وليس فيكم من متتد إليه األعناق مثل أبي بكروقي اهلل شرها

وأناس كثريون مقبلون  ،جيب أن تستثمر يف حرية الدعوة إلي اهلل  ، الفلتة دي، لكنها فلتةما حتصلشممكن  صل،ومتت، ممكن حت ؛كانت فلتة
متلكه بالكلمة  ،تستطيع أن تستحوذ علي قلبه ؛إذا أحسنت خماطبتهيعين ، تدين عندهم ؛اجململ يف العامِّ -يعين- واملصريون عمومًً،  علي اهلل 

  .احلسنة
 ،وا يف املشايخشتموي إللي ُهمَّا عايزينه،يدخلوا علي النت يكتبوا ب إلليت كثرية، وإخواننا الوحتلي ،كثرييبطلوا كالم  -يعين-فأنا أريد من إخواننا 

 اهـ. ...؟،حتت أقدامنا، ما الذي ميكن عمله ننظروْل ،يكفوا قلياًل -يعين- أن أرجو ده؛أو الكالم  ،أو ينتقضوا املشايخ

 (:71:71:77، يف الدقيقة رقم )ملاذا تأخرت كلميت إىل اآلن؟قال )احلويين( يف لقاءه 

 مفيش يعين: ،ألن املسألة كلها مسألة قراءة واجتهاد ؛-حتى وإن خالفين غريي-ومن حقي أن أقول هذا  ،دي انقباض يف قليبعن، لكن أنا ..
 اهـ. .،..، ال أدري ملاذاىأنا عندي انقباض يف قليب بعد هذا الذي جر ،جمرد قراءة دي ،غلطان والغلط راكبها دنقول: فالن  قدرن ؛نص قطعي

 (:77:12:71مع )وسام عبد الوارث( عقب ثورة يناير، يف الدقيقة رقم ) قناة الناسقال )احلويين( يف لقاءه على 

، أنا معذور، يعين أرجو إن مفيش املشهد أمامي ضبابيقاعدين، كان دورنا َخَدِمي، ليه؟ أنا عاجز إن أنا أفعل شيء،  -يعين-فإحنا ما ُكنَّاش ..، 
َبصََّرك، والكالم ده؛ فال ُيشرتط أن يكون الناس مجيعًا  ، أنت إذ كنت أنت من أول حلظة تكلمت، وربنا َسَكَتحد يفتات ويتكلم ويقول: 
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 .-يعين-على نفس هذه البداهة، وال نفس هذه النظرة، وال البصرية 
 فسأله املذيع قائاًل:

؛ ِلَما ؛ كانوا يتوقعون من حضرتك هذه املشاركة سريعًا-فقاء من أهل العلم والدعوةالرُّ وخاصًة-يعين هو تقريبًا شدة حب الناس حلضرتك 
 من بالبداهة، وسعة األفق، و..؟ -حضرتك-تتميز به 

 فأجاب )احلويين( قائاًل:

، وهو دا إللي ألنه حدث ليس له نظري، ليس له مثيلأنا أعتقد إن احلدث دا؛ خيلي أعظم الناس بصرية يتوقف، ليه؟  يا أخي!، -واهلل!-ال 
كان قبل هذا؛ أي مشهد من املشاهد كنا نستطيع أن نقرأه، ليه؟ ألن فيه مثال ثابت أستطيع أن اخلطر فيه أكرب، يعين  -يعين-خمليه.. دا إللي خمليه 

: إنه سيحدث كذا، ويأتي كما كنُت أتوقع؛ هو أنا إيه إللي خالني ُأصيب الرمية؟ أن له -مثاًل-أقيس عليه، ما هو النهاردة أنا عندما أتوقع وأقول 
ال تتخلف، ثابتة، لكن عندما يأتي شيٌء ال نظري له، وأنت بتتوجس ريبة، وتقول: إىل أي شيٍء ميكن.. ال  -ًاتقريب-نظائر قبل ذلك، وهذه النظائر 

-بطبيعة احلال-سيما إن البلد غابت، مصر اختطفت، وأصبح احلكم ألصحاب الصوت العالي، وأصحاب الصوت العالي مش ُهمَّا احلكماء 
 اهـ. .،..

كام اخلروج على احلادعاؤه بأن 
 .ال يكون إال بالسيف فقط

؛ سأله األخ )أمحد خليل( عما بفرتة مباركعقب تنحي  (القاهرة)متجهًا إىل  (طنطاـ)التابعة ل قرية منشأة األوقافأثناء مرور )احلويين( بسيارته بـ

  ، فقال: م0711يناير  00ثورة  حدث يف

 : -وكان يف سيارته-سألُت )احلويين( وهو يف بلدتنا 
 ؟.)=خالف فقهي( هل عدم اخلروج على احلكام أصل من أصول أهل السنة واجلماعة، أم هي مسألة فقهية

 .واجلماعة أصل من أصول أهل السنة قال:
 وما تقول فيما حيدث يف الشارع اآلن؟. فقلُت:

 اهـ. .؟!-يعين-، أنتم ماذا تريدون منا أن نفعل اخلروج ال يكون إال بالسيف :-وهو يشري بيديه- قال

ادعاؤه بأن حكام املسلمني اليوم 
ليسوا حكامًا شرعيني؛ بتقريره أنه 

ال مجاعة للمسلمني اليوم وال 
 إمام.

 :-عن اخلري والشر  وسؤاله للنيب  يف معرض سوقه حلديث حذيفة بن اليمان- محاقة املبتدعقال )احلويين( يف شريط له بعنوان 
 يدركك حتى شجرة أصل على تعض أن ولو كلها، الفرق تلك فاعتزل :قال ،-الزمان هذا مثل- إمام؟ وال مجاعة هلم يكن مل فإن: قال ..،

 . اهـ.،..املوت

 وسؤاله للنيب  يف معرض سوقه حلديث حذيفة بن اليمان-( 7، الشريط رقم )طرق الشيطان يف إغواء اإلنسان قال )احلويين( يف سلسلة له بعنوان
  والشرعن اخلري-: 

، هلل َدرُّه؛ فقد رفع عنا شيئًا عظيمًا نبحث اآلن املوت يأتيك حتى شجرة أصل على تعض أن :قالف، مجاعة؟وال إمام  هلم يكن مل فإن: ُتلق ..،
، أنت ال ؛ ألن اجلماعة ينبغي أن حتكم بشرع اهلل ، مثل زماننا؛ ال إمام وال مجاعةمثل زماننا، مجاعة؟وال إمام  هلم يكن مل إنأفرأيت عنه، 

متشي يف الدنيا بأمان الدين، أنت متشي يف الدنيا بأمان القانون، والدين صلتك به إذا دخلت املسجد بقدمك، فإذا خرجت من باب املسجد؛ 
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 . اهـ.،..اآلن ال إمام وال مجاعة فنحنحيكمك القانون ال حيكمك اهلل، هذا هو الواقع ماله من دافع، وال ميرتي يف هذا أحد، 
 :نداء الغرباء قال )احلويين( يف شريط له بعنوان

 ؛املستشار هذا القضية يف حيكم أن يتمنى ؛الرباءة له وحيقق ،خيرجه حتى عنه يدافع الذي احملامي وكان ،يزان رجل مرة جاءه املستشار فهذا ..،
 فالن على احملكمة حكمت ،براءة أنه :حكمه فمعنى ؛-الرجم حد عليه يطبق أحد وال- بالرجم عليه احملكمة حكمتقال:  إذا أنه يعلم ألنه

 هذه يف ؟باملوت ماذا يساوي فالن ُيحكم عليه ،حدوده وحيفظ ،-وتعاىل تبارك- اهلل حد يقيم شرعي سلطان يوجدوال  بالقتل،: أي بالرجم،
 .؛ تساوي: براءةثانيةال غربةال يف األزمنة،

 عليه َمَكَح لو الرجم، حد يطبق ال أحد ملاذا؟ ،األثيم اجملرم وعانقوا بالتصفيق، القاعة ضجت، وبالرجم عليه ىَضْقُي قال:ووَحَكَم املستشار، 
 . براءةكان  ؛اهلل حبكم حكم إذا وهو اهلل، حكم يبدل أن يريد ال لكنه ،َنِجُسَل ؛بالسجن
 ؛هذا القانون ساعة، ومن سبَّ الذات امللكية ْذفََّنن ستة أشهر، ومل ُيْجِس ؛بَّ اهلل، من َساهلل يف األرضال يوجد سلطان حيمي حدود  !يا للغربة

 . اهـ.،..ال يوجد سلطان شرعي ،يف احلال ُنَجْسُي
جتويزه إقامة احلدود لغري السلطان 

 إذا مل يرتتب على ذلك مفسدة.
 سؤااًل نصه: إىل طلب العلمحاجتنا  ُسِئَل )احلويين( يف درس له بعنوان

 .ذلك؟ يف املشهور القول هو وما املسألة، توضيح يرجى احلدود؟، إقامة احلاكم لغري جيوز فعاًل هل
 فأجاب قائاًل:

 أهل كتب يف املشهور هو هذا نيبه،ُي من أو ،الشوكة ولذي ،للسلطان تكون إمنا األصل يف احلد الواقع؛ إقامة عن نتكلم وحنن احلد إلقامة بالنسبة 
 ال أن بشرط باحلد، يقوم أن الرعية داحآل ُيَجوِّزون العلم أهل من لفيف فهناك السلطان؛ غاب فإذا واملفاسد، باملصاحل مرتبطة واملسألة العلم،
 .احلد إقامة من النامجة املصلحة من أعظم مفسدة عليه يرتتب

 من كثرٌي واملفاسد، املصاحل تقدير مسألة ؛الفرس مربط إمنا الفرس، مربط ليست الرعية آلحاد احلد إقامة جواز يف الكالم مسألة أن أتصور وأنا
 .ينبغي كما واملكاسب املصاحل يقدرون ال الرعية آلحاد احلد إقامة يرون الذين
 عليه يقيم أن فاستطاع ذلك، على أصر الرجل وهذا عليه، احلجة إقامة بعد رجٍل على احلد أقام الرعية آحاد أن لو ؛افرتاض جمرد سنفرتض لكن
 بها منر حنن اليت احلالية الظروف ظل يف إنسان أي على احلد إقامة إن: يقول الواقع لكن ،له جاز احلد إقامة من أعظم مضرٍة حدوث بغري احلد

 .ذلك حنو أو ،جلده من أو اإلنسان، هذا قتل من أعظم هو ما املفسدة من فيه يكون
 املصلحة على املفسدة غلبت إذا لذلك عظيم، لشر باب فتح ؛الرعية آلحاد احلد إقامة أن اآلن الواقع من أراه مبا وقناعيت اعتقادي يف أنا لذلك
 . اهـ.يتوقف أن جيب

االجتماع واأللفة ونبذ 
 الفرقة واحلزبية

 اليتتأييده لألحزاب اخللفية 
، عن الثوابت واألصول تتنازل

وادعاؤه أن تأسيس األحزاب 

 :م0710يف  ،قناة احلكمة نقلته )سيد حسني العفاني( يف لقاء له بأحد )األعراس( قال

على ما  هيتكلم يبارك للعروسني، بس أنا أقول كلمة واحدة؛ بس عشان تعرفوا، واهلُل]أي: احلويين[ حممد سعد األزهري قال لي: الشيخ  ..،
 عنده يوم إيه؟ يوم إيه يا سيدنا؟. أقول شهيد، والشيخ إبراهيم مسع معايا هذا الكالم، كنَت
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، للمصاحل واملفاسدخاضع 
 .وتناقضه يف ذلك

 من ثالثة أيام. :-الذي جبواره-)إبراهيم(  املدعو قالف
َلمَّا َحبُّوا خيتاروه على ، اإلخوة -صاحب الشيخ أبو إسحق احلويين-من ثالثة أيام، يف الزقازيق، يف مسجد احلاج حممد مصطفى  :(العفاني)قال ف

 ؟.-يا شيخ إبراهيم!-رأس القائمة يف الشرقية؛ قال هلم: أسأل الشيخ أبو إسحق، الشيخ أبو إسحق قال إيه 
 .واجب عليك أن تدخل، وتشارك إخوانك يف هذا العمل :-(احلويين)ناقاًل تأييد -)إبراهيم(  املدعو قال

على  ، وكنحزب النورمع انزل : -احلاج حممد مصطفى-خالص يا إخوة!؟، يعين )الشيخ أبو إسحق( قال لرأس القائمة  :(العفاني)قال ف
 اهـ. .، وال ُنَدجِّل-إيه؟-كمان، عايزين حاجة بعد كده، إحنا ال نكذب وال ُنَدجِّل، ال نكذب  رأس القائمة

***** 
 :سؤااًل عن األحزاب من املذيع )وسام عبد الوارث(، نصه احلكمةقناة معه على لقاء ُسِئَل )احلويين( يف 

 اإلسالمية منها؟ -طبعًا-: رأي حضرتك يف االنضمام لألحزاب، السيما املذيع
، وهي مسألة جديدة متامًا، وأي خاضعة للمصاحل واملفاسد -يعين-؛ دي مسألة (احلزب)مسألة  -يعين-واهلل! شوف : فأجاب )احلويين( قائاًل

احلزب سيحقق مصلحة  -يعين-، لكن أنا أعتقد أنه لو.. لو -يعين-جتربة جديدة؛ ما بتبقاش ناضجة ذاك النضج إللي تقدر تقول رأيك فيها 
، لكن بشرط إن كل املشايخ يبتعدوا عن األحزاب، وال حيملوا وزرها؛ حتى ال ُتَحمَّل الدعوة أوزار احلزب، إذا كان فيه ممكنمؤكدة، أو راجحة؛ 

ح اجلزئي؛ اس من الناس احملبني إللي ُهمَّا اتربوا يف الدعوة، والكالم دا ُهوَّ، وليسوا دعاًة، وعايزين يدخلوا من باب إنه يعمل نوع من اإلصالن
ب ألحد منهم أن ينضم إىل حزب من األحزاب، ليه؟ ألن احلزب هيلع -يف اعتقادي-ال جيوز أبدًا  -املشايخ-، لكن الدعاة هبهذا ال بأس 

 .ما يقدرش يصرب.. -طبعًا غصب عنه-سياسة؛ فيضطر 
 : حتى وإن كان بادئ بأصول شرعية..؟-مقاطعًا- املذيع

حواليه كلها؛ جتره جرًَّا إىل إنه البد إن ُهوَّا يلتزم بقانون األحزاب،  بالضبط كده، آه، ما يقدرش، ليه؟ ألن املنظومة إللي: فأجاب )احلويين( قائاًل
؛ ألنهم مش علماء، وال طلبة علم، وال الكالم ده، فتصدر منهم أخطاء، فإذا حصل -القائمني على األحزاب-فبالتالي ممكن تصدر منهم أخطاء 

يف اعتقادي -: ال جيوز -يعين-ه الدعوة ُتضر أشد الضرر، عشان كده أنا أقول أخطاء؛ يقوم احلزب يرمي اْلَبالء بتاعه على الدعوة نفسها، فكد
ألحد العلماء أن ينضم إىل حزب من األحزاب، أو أنه يؤيد حزب من األحزاب، أو يقول: افعل كذا، أو َخلِّي كذا، لكن ال مانع أن يكون  -يعين

إىل ان ...)-كنوع من االستفتاء-حكم الشرع فيها؛ فيقوم يسأل أهل العلم مرجعية، مبعنى: إن احلزب نفسه ُعِرض عليه مشكلة، وال يدري 

 . اهـ.-يعين-(، إمنا مسألة الربط ما بني الدعوة واحلزب؛ هذه جناية كبرية جدًا على الدعوة قال:
***** 

 :قناة احلكمةله بأحد املساجد؛ نقلته لقاء قال )احلويين( يف 
..، إذا كنَت صاحَب حق؛ ُأثبت عليه فأنت منصور، أكرب هزمية أن تتحول عن احلق الذي تعتقده، وتقعد تلعب دبلوماسية، إوعة تلعب 
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مع  دبلوماسية وأنت تدعو إىل احلق، عشان كده الداعية ال جيوز له أن يتلبس باحلزب السياسي، احلزب السياسي؛ معناه إن هو الزم يلعب سياسة
باحلضن، مش أحط إيدي يف إيُده بس،  هوا شرفاء، والسياسة حيث توجد املصلحة، املصلحة يضع يده يف يد الشيطان الرجيم؛ أخدخصوم ليس

، فأنَت ملا يكون -إن شالَّه يكون مع الشيطان-، السياسة تتبع املصلحة أينما كانت هي دي السياسة، ملهاش عالقة باملبادئ واألخالقيات
يسوا شرفاء، وعايز تتكلم بالدين؛ مش هتعرف تتكلم بيه، ياتعلب معاهم بالدين؛ يا إما هيطردوك َبرَّه، ويقول لك: أنت خصومك يف السياسة ل

  .خالفت شروط احلزب السياسي، وخالفت شروط ترخيص األحزاب، وخالفت كذا، أو جيتمعوا مجيعًا وينفروا الناس منك
ُسمعتك راحت، مش هتكون أنت ُرحت، ، علشان ترجع لصفوف الدعوة تاني؛ هتكون -داه!يا ِول-هرتجع يف اآلخر خبفي حنني تلعق جراحك 

  .إللي طول عمره واقف على احلق، طردوك من السياسة، وال تستطيع أن تكون داعيًة أبدًا -بقه-الداعية 
 زي ما قلت لك: هتجتمع عليك مصيبتان: 

 . -طرد معنويًا يعينحتى ُت-إنك أنت ُطردت، وليس لك نصيب يف األحزاب السياسية  املصيبة األوىل:
 .-كما كنَت قدميًا-الشخص املوقر املؤمتن على الدين  ولن تكون ذاكإذا رجعَت؛ لن جتد مكانك كما هو،  احلاجة الثانية:

؛ ال ينضم إىل أي حزب سياسي، ليه؟ ألنه ُيرجى خريه وِبرُّه، -ُهوهشوف بقول: أي طالب علم، إن شالَّه يكون صغري أد كدا -فأي طالب علم 
 من ُيعلم اجلماهري؟ اجلماهري عمرها ما تعود أبدًا إىل عزها إال بالدين، مش بالسياسة.

د ناس ليرباليني، ضن الدعوة، ومن املمكن أن ينفع الناس بأنه يدخل ضوا يف ُحألكن إذا كان فيه مجاعة ملهومش عالقة بالعلم خالص، ولكن نش
؛ ألن هو إذا مل يفعل هذا؛ أهو قاعد على املصطبة يف ناس علمانيني، ناس خصوم لإلسالم، بتاع.. الكالم ده، ويوقف الزحف بتاعهم؛ ماشي

 القيل والقال، ومش مستفيدين منه حاجة.
 . اهـ.،..؛ ما ينضمش حلزب سياسي أبدًا-كمان- ، أو كان مشروع طالب علم-ولو كان طالب علم أد كدا هو-لكن إذا كان طالب علم 

********************** 

عجبًا يا بلد  له بعنوان شريطإليه يف  َهجُِّو على سؤاٍل -قدميًا-هو ما أجاب به  (؛حلويينـ)ال ةالفاسد ات والتقسيماتعلى هذا التقعيد رٍد وأكرُب

  :األزهر

 أفغانستان؟. مثل الدول بعض يف حدث كما أحزاب، إىل النقسمت ؛والسنة بالكتاب الدولة أقيمت لو: رجل لي قال: السؤال
 لديهم مبا حزب كل أحزاب، عن عبارة هذه أفغانستان وسنة، كتاب فيها يكن مل أفغانستان ،وسنة؟ كتاب كان أفغانستان أيف :فأجاب قائاًل

 أما ،(نر)ُك والية يف ( الرمحن مجيل الشيخ) إال والسنة الكتاب على كان حزبًا أعلم ما ومبفهومه، بطريقته اإلسالم يأخذ واحد وكل فرحون،
  .والسنة الكتاب على كانوا ما ،!املستعان فاهلل ماتريدي، صويف، فأشعري، ؛الباقون

 اهلل حزب هو فقط؛ واحد حزب هو إمنا حزب، أي فيها يوجد مل والسنة؛ الكتاب على الدولة قامت لو: لقلنا السؤال؛ هذا نصحح أن لنا جاز لو
 .. اهـ-وتعاىل تبارك-
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الوالء والرباء، واحلرص 
 على خمالفة املشركني.

اإلخواني  جملس الشعبفرحه بـ
القائم على الطريقة الغربية 

)=احلكم لألغلبية(، وعده لكثرة 
يف  -املميعني للشريعة-احلزبيني 

 اهلل  من نعم اجمللسهذا 
عليهم، وأن ذلك من عظيمة ال

  طالئع وراثة األرض.

 ،نقاًل مباشرًا قناة احلكمة، نقلته م0710/ 1/ 03 ،1733صفر  01 ، يف يوم االثننيبالقاهرة مسجد عمرو بن العاصـبله لقاء قال )احلويين( يف 

  :بوق احلزبية، وداعية الربملانات ؛عبد الرمحن عبد اخلالقحينها دجال الكويت:  هوكان جيلس جبوار

(، طبعًا 5445/ 4/ 52، النهاردة يوم )جملس الشعب اجلديدـيف مفرتق الطرق، والنهاردة االثنني، يعين أول جلسة ل -أيها اإلخوة!-..، حنن 
احلمد هلل رب يقول:  -يعين-وجيلس عليه رجل  جملس الشعبمنظر  -يعين-، يعين وأنا أرى {َوِتْلَك األيَّاُم ُنَداِوُلَها َبْيَن النَّاِس} -يعين-

هذا  ؟!،جملس الشعب، هذا الكالم يقال يف العاملني، والصالة والسالم على نبينا سيد املرسلني، وعلى آله وأصحابه أمجعني، والعاقبة للمتقني
اه وعلى سيماهم الصالح، يََّحُم -يعين-ى يعين يبدوا عل -حبمد اهلل عز وجل-، وأيضًا كل اجمللس {مَّا َسِمْعَنا ِبَهَذا ِفي آَباِئَنا اْلَأوَِّلنَي} -يعين-

-ت اجللسة لصالة الظهر، هذا شئ يعين ما.. ما عاهدناه يف الواقع، احلمد هلل رب العاملني، ونرجوا أن يتمم اهلل َعِفُر ؛وعندما جاء وقت الظهر
 تبارك-مشلهم ما مشل بين إسرائيل، كما قال ربنا  مستواها، ونرجوا أن نكون أيضًا ممن -يعين-لنا هذه النعمة، وأن نكون على  -سبحانه وتعاىل

ْت َكِلَمُت َربَِّك اْلُحْسَنى َعَلى َبِني ِإْسَراِئيَل ِبَما َوَأْوَرْثَنا اْلَقْوَم الَِّذيَن َكاُنوْا ُيْسَتْضَعُفوَن َمَشاِرَق اأَلْرِض َوَمَغاِرَبَها الَِّتي َباَرْكَنا ِفيَها َوَتمَّ}: -وتعاىل
 [. 425:األعراف] {َوَدمَّْرَنا َما َكاَن َيْصَنُع ِفْرَعْوُن َوَقْوُمُه َوَما َكاُنوْا َيْعِرُشوَنَصَبُروْا 

 ِهِرْصمشروطًا بَن ُهَرْص[، فجعل َن5:حممد] {ِإن َتنُصُروا اللََّه َينُصْرُكْم}: -عز وجل-أنزل اهلل علينا نصره، قال  ؛-تعاىل-حنن إذا حققنا العبودية هلل 
 . اهـ.هو الوقوف على حدود دينه، على حدود ما أمر، وعلى حدود ما نهى،.. ؛ُهُرْص، وَن-تعاىلتبارك و-

عدم إنكاره للمسريات الغوغائية 
اليت  -القادمة من بالد الكفر-

 ُنظَِّمت تأييدًا له. 
صنوه -)علي مجعة(  ]يوم أن رفع

 قضيًة عليه[. -يف االحنراف

: )محلة الدفاع عن الشيخ أبي إسحق احلويين(، حتمل عنوان ،نظم الغوغائيون مسرية ضخمة أمام حمكمة كفر الشيخ ؛م0711/ 17/ 00يف يوم السبت 

 وذلك حبضور املدعو )مازن السرساوي(، واملذيع )وسام عبد الوارث(.

 ومل جتد هذه املسرية الغوغائية أدنى إنكار من )احلويين(!!.
 

للتصويت على الدساتري  جتويزه
؛ -القادمة من الغرب-اجلاهلية 

، حبجة اختيار أخف األضرار
 . والتفريق بني املأمول واملتاح

 

 :سؤااًل من املذيع )وسام عبد الوارث(، نصه قناة الناسمعه على لقاء ُسِئَل )احلويين( يف 
 )نعم( ولَّا )أل(؟؛ الناس تروح تقول التعديالت الدستوريةيوم السبت : املذيع

متوقف يف املسألة دي يف خصوص نفسي،  -احلقيقة-؛ أنا -ملا ُشفت املواد، وُشفت تعديلها-واهلل! هو أنا يف ذات نفسي : فأجاب )احلويين( قائاًل
خففوا من  -يعين-يعين: أنا لن أذهب أبدًا، ولن أقول )ال(؛ ألن هذا كله ال ُيرضيين، لكن أنا ملا شفت أصل املادة والتعديل؛ وجدت أنهم 

يف أيدينا أن نفعل أي شيء، فإحنا  -يعين-احلاصلة دي؛ أخف يف السوء، هي سيئة، لكنها أقل سوءًا مما مضى، وليس  سوءها، يعين التعديالت
، وإن كنُت أنا يف ال ُأَجرِّم، وال ُأَأثِّم من يذهب ويقول )نعم( يف املسألة دي -يعين احلقيقة-فأنا دلوقيت أمام مضرة أعظم، ومضرة أخف بقليل؛ 

 .لن.. لن أقول )نعم( -يعين-ف، ولن خاصة نفسي متوق
 وحنن نقول )نعم(؛ حبًا حلضرتك.: املذيعفقال 
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 .بارك اهلل فيك: فقال )احلويين(
  : وجزاك اهلل كل خري. املذيعفقال 

املليء - يف عهد )مرسي( عن التصويت على الدستور اإلخواني عبد الرمحن عبد اخلالقمعه مسجلة حبضور  ُسِئَل )احلويين( يف مكاملة هاتفية

 :-بالكفريات والضالالت
 ؟طب اإلخوة بيسألوا حضرتك عن الدستور؛ يصوتوا بـ)نعم(، ولَّا )ال(: السائل

هناك فرق بني املأمول واملتاح، املأمول: أن يكون الدستور أفضل  أنا عايز أقول: -يعين-ألن هو  ت بـ)نعم(؛وَِّصطبعًا ُت :فأجاب )احلويين( قائاًل
       . اهـ.فيه إخواننا ]..[، وبذلوا أقصى ما ُيمكن أن ُيبذل من جهد، يعين على مدار ستة أشهر،.. َدجاَه -يعين-من هذا، ولكن املتاح اآلن هو ما 

التحذير من أهل األهواء 
والبدع، وجمانبتهم، وعدم 
جمالستهم، وحتريم الثناء 

 عليهم أو مدحهم.

عبد ثناؤه على القصاص الثوري 
، صاحب املنهج احلميد كشك

التحريضي التهييجي على والة 
األمر، وصاحب القصص 

 املوضوعة، واألحاديث املكذوبة.

 :ط. احملجة( 1/ 1) تنبيه اهلاجد إىل ما وقع من النظر يف كتب األماجد)احلويين( يف مقدمه كتابه  قال

. ،..-حفظه اهلل تعاىل-الشيخ عبد احلميد كشك  :، وكان إمام إذ ذاكعني احلياةهـ كنت أصلي اجلمعة يف مسجد 4235ففي صيف عام ..، 
 اهـ.

 (:1ثم قال معلقًا يف احلاشية رقم )

  . اهـ.ما نافح عن دينك، وما جاهر بكلمة احلق كفاء ؛وارمحه، وارض عنه ،اللهم اغفر لهف ،هـ(4045يف رجب ) -رمحه اهلل-ثم تويف الشيخ 
 :)احلويين( يف بعض حلقاته على القنوات الفضائية قال

: عاطفيت حنو -رمحه اهلل- عبد احلميد كشك تعلمنا منه يف بداية الدعوة كثريًا، أكثر حاجة أنا اتعلمتها من الشيخ -يعين- كشك الشيخ..، 
شرفُت بأنين كنت معه يف فرتة  -يعين-، و 84منه علم كثري، وإن كنُت فيما بعد صحبته ملا دخلنا السجن مع بعض سنة  ديين، ميكن ماتعلمتش

 . اهـ.من الفرتات،..
يف معرض  -(www.alheweny.meله ) املوقع الرمسيعلى - ترمجة احلويينمعدوٌد من أجل مشاخيه، فقد جاء يف  كشكبل هذا الثوري 

 مشاخيه، ما نصه: تعداد

 . اهـ.،..دينه حنو عاطفته منه تعلم والذي ،كشك احلميد عبد الشيخ: أيًضا مشاخيه من وكذلك

عبد ثناؤه على اخلارجي احلزبي 
، واستقباله له الرمحن عبد اخلالق

 يف مطار القاهرة عقب ثورة يناير.

  :ترمجة حياة عبد الرمحن عبد اخلالق بعنوان ،قناة احلكمةله مع )عبد الرمحن عبد اخلالق( على لقاء قال )احلويين( يف 

، وال باري قوسها ونباهلا ،، ولست أدعي أنين أبا عزرهال مرٍة أجلس على مقعد امُلَحاِورلكن هذه أو ،، فلقد جلسُت كثرًيا على مقعد امُلَحاَور..
وهذا الدفء الذي أشعر به يف هذا احلوار بيين وبني شيخنا اجلليل فضيلة الشيخ: ، من القلب إىل القلبهو أن احلوار  ؛املسألة ولكن خيفف عليَّ

 ،-حفظه اهلل-حاور املوضوع عبارة عن ترمجة للشيخ َم ألنين أعددُت ؛، ومل أهيئ شيًئا يف ذهين-حفظه اهلل تبارك وتعاىل-اخلالق  الرمحن عبد عبد
 . اهـ.،..مؤنة هذا احلوار وهذا هو ما خفف عليَّ ،ة سندلف إىل حماور علميةومن خالل الرتمج

*** 
  :قاءللوقال )احلويين( يف نفس ا
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سندلف إىل  ؛فيما يتعلق برتمجته، ومن خالل الرتمجة اخلالق مع شيخنا فضيلة الشيخ عبدالرمحن عبديف احلوار  فسأتبع طريقة الذهيب  ..،
  . مرحًبا بشيخنا اجلليل ،-تبارك وتعاىلإن شاء اهلل -وتفسريية كثرية  ،وتارخيية ،ودعوية ،معاٍن إميانية

  .-!يا موالنا-ويبارك فيك  ،اهلل حييك :(عبد الرمحن عبد اخلالق)قال 

   .رت مصرنوَّ، وسهاًل يا أهاًل :(احلويين)قال 

  م.مصر منرية بك: الشيخ عبدالرمحن

 . اهلل حيفظك ،ربنا يبارك فيك :(احلويين)قال 

  . هاأنتم مشُس  :(عبد الرمحن عبد اخلالق)قال 

  . اهلل يكرمك :(احلويين)قال 

 . احلمد هلل :(عبد الرمحن عبد اخلالق)قال 

 اهـ.. ؟ونسبه، وتاريخ مولده، ومالعب صباه األوىل، كيف كانت ،يذكرون امسه ؛تراجم أهل العلم نبدأ كالعادة يف ،أكرمك اهلل :(احلويين)قال 
*** 

  :-بعد الفاصل- قاءللوقال )احلويين( يف نفس ا

ترمجة لنواصل هذا احلوار املاتع من خالل  ؛-حفظه اهلل تعاىل-اخلالق  الرمحن عبد مع فضيلة شيخنا الشيخ عبد، نعود إليكم مرة أخرى ..
 . اهـ...،حياته

 *** 
  :قاءللوقال )احلويين( يف آخر هذا ا

-اخلالق  الرمحن عبد مع فضيلة شيخنا الشيخ عبدمن هذا احلوار  (احللقة الثانية)متام إل ؛نلتقي بكم -تبارك وتعاىلبإذن اهلل -، يف امللتقى غًدا ..
 . اهـ...،-بإذن اهلل تبارك وتعاىل-فإىل لقاء غٍد  ،-حفظه اهلل تبارك وتعاىل 

 يف معرض تعداد مشاخيه، ما نصه: -له على الشبكة املوقع الرمسيعلى - ترمجة احلويينجاء يف 

 السلفية الصحوة على كبرًيا فضًلا له إن: ]أي: احلويين[ الشيخ عنه قال والذي ،اخلالق عبد الرمحن عبد والشيخ ...،:أيًضا مشاخيه من وكذلك
 . اهـ.،..كتبه مثرات هم اآلن مصر مشايخ وُجل مصر، يف

عبد لـ ، حممد حسان، حممد عبد املقصود، سيد العفاني، أمحد فريد(احلويين) كل من ظة استقبالحل -نقاًل مباشرًا- الفضائيةقناة احلكمة نقلت 
، وذلك يف مجوع حاشدة من الشباب األهوج املنساق خلفهم كالقطعان السائمة، والذين ردد مطار القاهرة الدولييف  الرمحن عبد اخلالق

: -يف صالة الوصول باملطار-، بل قال فيه مذيع القناة هو األب الروحي ألبناء الدعوة السلفية، فقال: -يف حضور هؤالء بال نكري-بعضهم 
من هؤالء الشباب، وهم يرددون: )جاء احلق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقًا(، كل ، مع تكبريات صاخبة إمام الدعوة السلفية املعاصر

 هذا حبضور هؤالء املشايخ وإقرارهم.
احلدث املظلم ملصر من قدوم رؤوس البدعة يف العامل إليها، ومنهم هذا احلزبي الدميقراطي الذي حذر قال )احلويين( خارج املطار معلقًا على هذا 

 املدخلي(: األلباني، مقبل،علماء )منه كبار ال
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ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ): -وال أقصد املعنى كاماًل، إمنا أقصد بعضه-أتلو قوله تبارك وتعاىل  -يعين-واهلل! أنا 

 .اهـ .،..(ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ
ثناؤه على التكفرييني ورؤوس 
اخلوارج يف مصر، واستضافته 

 هلم.

 : ميمونة)احلويين( يف عقيقة ابنته  قال

]..[ يف تذكرة لعل اهلل أن ينفعكم بهم،  ،مبا يلقونه على أمساعناأن ينفعكم  -تبارك وتعاىل-ونسأل اهلل  ،الذين شرفونا يف هذا احلفل املبارك..
 ،الشيخ حممد عبد املقصود، والشيخ فوزي السعيد، والشيخ سيد العربي، دول جنوم، !اتفضل يا شيخ حممد فضيلة الشيخ حممد عبد املقصود!،

 .اهـ .ة ]أو: تذكري[كيزلكنهم جنوم ال حيتاجون إىل ت ،كثريًا وإن كنا ]..[
تقدميه للخارجي التكفريي اجللد 
)نشأت أمحد( إللقاء كلمة مبؤمتر 

مسجد عمرو بن العاص 
 هـ، وثناءه عليه. 4022

 (:77:70:10، يف الدقيقة رقم )مسجد عمرو بن العاصمؤمتر )احلويين( يف  قال

 .ذكرنا بشيءُي -يعين-فضيلة الشيخ نشأت 

 (:71:17:70، يف الدقيقة رقم )-ُمثنيًا عليه، وشاكرًا له-)احلويين(  وبعدما أنهى هذا التكفريي كلمته؛ قال

 . اهـ.جزاك اهلل خريًا، ونفع بك، وأعلى قدرك، ونفع منارك

نزوله على اخلوارج احلزبيني يف 
على الذين أطلقوا -اإلسكندرية 

أنفسهم زورًا )مدرسة الدعوة 
؛ كـ)حممد إمساعيل -السلفية(
 املقدم(.

( م نزل )احلويين( نزواًل مفاجئًا على مسجد )حممد إمساعيل املقدم( وهو يف إحدى حماضراته، وأصر )املقدم( أن يقوم )احلويين0771/ 3/ 2يف يوم األحد 

 )أنا السلفي(، فكان مما قال: -زورًا-بإلقاء كلمة للشباب املنخدع بهما، نقلها موقعهم املسمى 

 . اهـ...، فال أدري ما أقول؛ الشيخ أبو الفرج ]أي: املقدم[ َورََّطَنا مع اإلسكندرانية،..
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تعداد كبار ورؤوس اخلوارج 
واحلزبيني يف مصر من مجلة رفقاء 

 منه.دربه، واملقربني 

 ، ما نصه:-(www.alheweny.meله على الشبكة ) املوقع الرمسيعلى - ترمجة احلويينجاء يف 

  :احلصر ال املثل ضرب سبيل على وهذا ،عالقة بهم له ومن منهم، واملقربني الشيخ، درب رفقاء بعض نذكر املوضع؛ هذا يف وهنا
  :-فُذِكَر  ِمن بينهم-
 عفيفي. املقصود عبد بن حممد التكفريي: -4
 نشأت أمحد. التكفريي: -5
 .إمساعيل أبو صالح حازم اإلخواني: -8
 .املقدم إمساعيل بن حممد احلزبي السكندري: -2
 .العظيم عبد بن سعيد احلزبي السكندري: -0
 .حسان حممد الثوري املهيج: -5
 حممد حسني يعقوب. الثوري املخلط: -8
 .اهـ .العدوي بن مصطفى الثوري املخلط: -5

تأييده لإلخواني املميع )حازم 
صالح أبو إمساعيل( يف انتخابات 

الرئاسة، ودعوته للجميع بتأييده 
 ومساندته.

 :حرس احلدود!، بعنوان قناة احلكمة)احلويين( يف لقاء معه على  قال

، لكن أنا كالمي كله: أنا ُمشفق هخـ )حازم( قواًل واحدًاأنا شخصيًا أنا لو هنتخب مثاًل رئيس مجهورية، ومرتشح )حازم(؛ أنا أنا بقولك: ..، 
 اهـ. .،..على )حازم(، دا نوع من الشفقة عليه

  وقال يف نفس اللقاء:

ال يصلح يف السياسة اليوم؛  -بكل أسف-..، فالنهاردة ملا أي حد بيتكلم زي )الشيخ حازم(، ويتكلم الكالم الصحيح؛ الكالم الصحيح دا 
دي.. هاتان قضيتان منفصلتان، حتة واحد  -يا مجاعة!-ق، وبال دين، هي املشكلة، مش املشكلة حد يرتشح إسالمي ولَّا َلأَّه، دي ألنها بال ُخل

انتخبوا الشيخ حازم صالح أبو أنا بقول للدنيا كلها: يرتشح لرئاسة اجلمهورية كمسلم؛ طبعًا، ال أحد إطالقًا ُيعارض يف هذا، بالعكس 
 اهـ. .،..إمساعيل

  وقال يف نفس اللقاء:

 . اهـ.،..يعينه ؛ إن ربنا ها ملثلهولو كانت لي دعوة صاحلة؛ لدعوُتوأسجد،  ..، يا ريت ينجح، هو أنا.. دا )حازم(.. دا أنا ُأصلي هلل 
  وقال يف نفس اللقاء:

 . اهـ.،..أن ُيمكن له لـ)الشيخ حازم(، وأن ينصره، وأن يرفع مناره، وأن حيكم باإلسالم ..، أسأل اهلل 

 :قناة الرمحة مباشر علىله  لقاءيعقوب( يف حممد حسني قال )

، دعمه، والدفع به، ومساندته، لرئاسة اجلمهورية حازم صالح أبو إمساعيلوقرر دعم األستاذ اجتمع ظهر اليوم  جملس شورى العلماء..، 
 كلمة واحدة، مل خيتلف أحد: -العشرة املشايخ-اجتمعت كلمته  جملس الشورىوالدعاء له، 

 الدكتور عبد اهلل شاكر، رئيس اجمللس. -4
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 .-أكرمه اهلل-الشيخ حممد حسان  -5
 .الشيخ أبو إسحق احلويين -2
 الشيخ مجال املراكيب، الدكتور مجال املراكيب. -0
 بالي.الشيخ وحيد  -5
 الشيخ مصطفى العدوي. -8
 الشيخ أبو بكر احلنبلي. -5
 .-دا كبرينا ُيَقدَّم-الشيخ سعيد عبد العظيم، الشيخ سعيد عبد العظيم  -8
 والشيخ مجال عبد الرمحن. -3
 والعبد املذنب الفقري حممد حسني يعقوب. -17

 . اهـ.،..، وأنا أكدت على املشايخ شيخ شيخالعشرة مل خيتلف فيهم واحد

 قال املدعو )أبو حييى حامت بن أبي إسحق احلويين( على صفحته الشخصية على )الفيس بوك(:

أن يفك  -تعاىل-سنوات إىل أن ُأِسَر، أسأل اهلل  5( من أحب الناس إىل قليب، تربطين به عالقة طيبة من حوالي الشيخ حازم أبو إمساعيل)
 . اهـ.مان واطمئنان، وأن حيفظ مصر وسائر بالد املسلمني من شر كل ذي شرأسره، وأسر كل أسري، وأن جيمعنا قريبًا يف أمن وأ

       
تأييده لإلخواني املميع )حممد 
مرسي( يف انتخابات الرئاسة، 

وإلزامه للجميع بتأييده ومساندته، 
 ثم تناقضه بعد ذلك طعنًا وتأييدًا.

 ، وذلك جوابًا على سؤال وجهه إليه منه، نصه:قناة الناس( يف مداخلة هاتفية له مع املدعو )خالد عبد اهلل( على )احلويين قال

 )خالد عبد اهلل(:
 بالنسبة جلولة اإلعادة االنتخابية؟ -إللي مش غايب عنك يا فضيلة الشيخ!-فيه حاجة تقوهلا للناس يف هذا املشهد السياسي  -يعين-حضرتك! 

 )احلويين( قائاًل: فأجاب

، رجل له برنامج واضح بالنسبة لنا، (الدكتور حممد مرسي)ُأهيب بكل املصريني أن يكونوا خلف واهلل! أنا قلُت كلميت على موقعي، وقلت أنين 
أرى ذلك ألحد من إخواني، ، وال أن ُيبطل صوته، وال أن يقعد يف بيته، ال وال أرى مندوحة ألحد أن يتخلف عن تأييدهيريد أن يطبق الشريعة، 

 . اهـ.وأرجو أن يتكاتفوا مجيعًا خلفه
  ***** 

طاعنًا يف )اإلخوان(، وراميًا هلم بـ)التفسخ(، )احلويين(  وبعدما توىل اإلخواني املنحرف )حممد مرسي( الرئاسة، وأدخل الشيعة الرافضة إىل مصر؛ قال

 :والمزًا لـ)مرسي(
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؛ إللي إحنا -زي ما هو حاصل النهاردة-، مش عارف يـ.. وسيب له براحته كده ُيقعد ُيِضل خلق اهلل عيَِّشرافضي، ُمَت..، ما جييليش واحد 
هاييجوا علشان يفكوا لنا أزمة السوالر، والبنزين، ويرموا لنا ستة مليار، ولَّا بتاع، والكالم ده،  الروافضخايفني منه، وطول عمرنا بننبه عليه، 

على هذا املنرب، أيام  حزب اهلل، وأنا قلت أيام الروافض، ودا إللي إحنا خايفني منه، وطول عمرنا واقفني لـحسابنا!وينشرون مذهبهم على 
مولود يف  444، والدنيا كلها بتقول: )يا حسن نصر اهلل! يا صالح الدين!، قم يا صالح الدين!(، وإسرائيلما كان بيضرب  حزب اهلل

وا بـ)حسن(؛ عشان خاطر )حسن نصر اهلل(، يف هذا الوقت إللي كان فيه بعض إخوانَّا ُفتنوا بإن واحد بُيؤدب اإلسكندرية آنذاك اتسم
، مش عارفني يعملوا أي حاجة يف زمان اهلزائم واالنبطاح؛ مهزومون، وِنفسهم يف أي انتصار، شرقانني -طبعًا-، ِبِيدِّْلَها َعْلَقة، والعرب إسرائيل

نزل بيه، وال بعثه اهلل به،  -عليه الصالة والسالم-، مش دا الدين إللي النيب دين الروافض؛ ديٌن آخر ُيخالف دين اإلسالمقلُت على هذا املنرب: 
 حاجة خمتلفة. الروافضإىل العباد به، أبدًا، دين  وال بعثه اهلل 

، بل عندهم تفسخ حتى يف ذاتهم، تفسخ إلتزامي، عندهم تفسخ، الشيعة، وال يعرفوا حاجة عن الشيعةلكن إحنا مبتلني بإللي ال قرأوا عن 
 ، ومش تقارب، ومش عارف إيه، والكالم ده.التقاربيطلع يقول لك: 

، -تبارك وتعاىل-إنه يتقي اهلل  -دده يف هذه احملنة امللمة إللي هو عليهاربنا حيفظه وُيس-( الرئيس حممد مرسيُأناشد ) -يعين-بـ  -احلقيقة-أنا  
أرجو إن هو يكون واخد باله، وإن ما يكونش حد بيلعب من ، وهو وعدنا قبل ذلك، عندما التقينا به؛ وعدنا إن هو واخد باله، ر من هذاَذوَيْح
، وهو مش عارف حاجة، )وزير السياحة( ِيُروح يعمل وفود وهو منشغل باحلجارة اليت ُتلقى عليه، وكل احلاجات ِبُتْبَرم يف البري من حتت وراه

 . اهـ.أرجو، أرجو، اهلل املستعان،..
  ***** 

 :-حشد اجلماهري لنصرته وتأييدهداعيًا إىل -على صفحته الرمسية )احلويين(  م؛ قال0713/ 2/ 37وبعد اخلروج على )مرسي( يف 

 . اهـ.أما اآلن فأرى النزول واحلشد، 24/8، وقد كنت متوقف عن النزول قبل أرى أن ينزل الناس نزواًل سلميًا للتأييد

 
***** 

 :1737رمضان  0، قال يف يوم -فتاوى أمثالهاعتمادًا على -وأثناء اعتصام )اإلخوان( وأقرانهم من الضُّلَّال يف )ميدان رابعة العدوية( تأييدًا لـ)مرسي( 

، أراد أن يقول للمتشوقني  ..، األحداث إللي بتجري اآلن دي؛ كأني، بيين وبني نفسي كده؛ ساعات ملا أقعد أتأمل املسألة؛ أقول: كأن اهلل
. ،..وتعرفوا أن التمكني ال يكون إال بالعبوديةإدنهالكم سنة، ما نفعتوش؛ نسلبها منكم لترتبوا، وترجعوا، والذين حيلمون بإقامة اإلسالم: 

 اهـ.
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استقباله لإلخواني الثوري 
)يوسف القرضاوي( يف املستشفى 

 .قطرأثناء عالجه يف 

، مع أنه قد حذر منه قبل ذلك عدة مرات، يوسف القرضاوياإلخوانيَّ احملرتق  الدوحةبالعاصمة القطرية  محداستقبل )احلويين( مبستشفى 
 وطعن يف منهجه التمييعي العقالني.                                                  

   
ومنافحته عن املستميت، دفاعه 

منبع اإلرهاب  ؛)سيد قطب(
ومصدر تكفري اجملتمعات املعاصر، 

اإلسالمية، وادعاؤه رجوعه عن 
 ضالالته قبل موته.

 قال )احلويين( يف مقطع له منشور على الشبكة:

 من يكن مل (قطب سيد الشيخ) ألن ؛أخطاء -أيضًا- وفيه ،فوائد فيه -الشك- .. فيهفيه (قطب سيد الشيخ) كتاب -احلقيقة يعين-فهو ..، 
قبل ما الصعيد يبوظ،  -يعين-ي يف األصل صعيد ،الديانة عنده فاألصل ي؛صعيد وألنه ،حياته بداية فى أديبًا رجاًل كان هذادا  ،العلماء

، ُمَهيَِّئني أخالق مكارم عندهم ،مروءة عندهم ،خنوة عندهم يطلعوا ،يصلوا يطلعوا ،متدينني كانواو]ينتهي[، ونقرأ عليه الفاحتة؛ كان طبيعة الناس 
، عشان كده النكت كلها على الصعايدة ليه؟، اجلدعالصعيدي إن َلمَّا تقول له حاجة يف الدين؛ يستجيب على طول، واخد بالك؟، ليه؟ جدع، 

إن هي جايَّة كده، أل هذه مقصودة، ليه؟ ألن دا اجليل إللي عنده  إمشعنا الصعايدة هما إللي ِبِيْتَنكِّْت عليهم؟ دي مقصودة، إوعه تكون فاكر
دي دوره متامًا كما ينبغي، فَحبُّوا إن ُهمَّا خيلوا البين آدم ِيْتَبرَّى منهم، مش طبيعة النخوة، واملروءة، والرجولة، وُمَهيَّأ إن هو َلمَّا ُتُحطُّه يف مكان؛ يؤ

عفوة  عايز يبقى صعيدي ليه؟ َمْقَلَسة، كل الناس ِتتَّْرَيق عليه، خالص؟ يؤلفوا عليه النكت والكالم ده، ودي مسألة مقصودة، مش مسألة جاية
ة دي يف الدول حباهلا، ِيَقلُِّسوا علي الصعايدة، الصعايدة يف الدول كلها؛ إللي ُهمَّا عايشني يف خاطر أبدًا، واملسألة دي مش يف مصر بس، املسأل

عندهم بقى احلضارة، واإلتكيت، والتطور، والكالم ده، وداميًا  -إيه-اجلنوب، جنوب كل البالد صعايدة، خيتلفون عن أهل الشمال، أهل الشمال 
من ناحية األخالق، والعادات،  -إيه-، وإن كانوا -يعين-متخلفني شوية عن أهل الشمال يف مثل هذا  بيكونوا -إيه-أهل اجلنوب هما إللي 

 والتقاليد، وكده؛ أفضل كثريًا من أهل الشمال.       
أو زل بقدميه يف  ، وبعدين اشتغل باألدب، ومل يكن له عالقة ال بالقراءة يف الدين، وال الكالم ده؛ فزلت أقدامه،فـ)الشيخ سيد قطب( كان كده

، بين أميةسبًا ُمقذعًا، ويسب  عثمان بن عفاناليت يسب فيها  العدالة االشرتاكية يف اإلسالمأكثر من مزلق، من أشدها وأقبحها: كتاب 
؛ ده وال يساوي حاجة يف جانب إللي كتبه )سيد عمرو بن العاصاحلقري ده عن  كاتب الدراماوبيتكلم كالم ]..[، يعين الكالم إللي بيقولوا 

وليته تربأ منه قبل أن ميوت، كنا نتمنى أن يتربأ منه قبل أن ميوت؛ ألنه كالم ما ينفعشي أبدًا يقوله ، يعين كالم فظيع، عثمان بن عفانقطب( يف 
 .مسلم، ما ينفعشي يقوله مسلم

السجن؛ كان بيكتب.. قبل  -بقه-بالسجن، ثم باإلعدام، وهو يف فرتة  -بقه-، وُقِضي عليه حركة اإلخوان املسلمنيانضم لـ -بقه-وبعدين َلمَّا 
إمنا كان رجل بيتكلم ، وبعدين كمل منه قدرًا كبريًا وهو يف السجن، فلم يقرأ، )سيد قطب( مل يقرأ، -بقه- يف ظالل القرآنالسجن كان بيكتب 
يف باب العقيدة؛ ما ينفعش تتنطط بالكالم، فيه حاجة  -مثاًل- مزالق شرعية، يعين إحنا عندنا فيه ؛ فخانه قلمه األدبي يفبقلبه، وبيتكلم بقلمه

 امسها: ضبط أللفاظ العقيدة، ملا تيجي تتكلم؛ الزم تتكلم كالم منضبط، لو لعبت بالكالم؛ ممكن يدخلك يف وادي تاني.              
 سيد) بال على خطر ما هذا أن أجزم أنا (،القران خبلق يقول قطب سيد) بأن (قطب سيد) على احلبل بيشدوا امَُّه يللإ اجلماعة اتهمه :فمثاًل
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، احلجاج بن يوسف الثقفي، مل يقول خبلق القرآن أبدًا، أنا أخالفه يف أشياء كثرية، لكن هذا ظلٌم َبيِّن ]..[، والذهيب َلمَّا اتكلم على أبدًا (،قطب
حبار ذنوبه(؛ َلمَّا َجا على وقعة إنه مسم عبد اهلل بن عمرو بن العاص؛ قال لك ]..[، اهلل حيب اإلنصاف، إحنا  وقال: )له حسنات مغمورة يف

بنكرهه صحيح، لكن ما أقدرش أقول إن هو إللي مسم عبد اهلل بن عمرو.. ابن عمر، ]..[ حربة، أو بعت واحد ضربه حبربة مسمومة وهو 
 بيطوف حول البيت.

 َخلَّاهم يقولوا الكالم ده؟طب إيه إللي 
 قالك؟ خالص ،اخللق :معناها دى والصنع ،اهلل صنع من فهو القران نأ :قال ،اآلتية العبارة فكتب ؛بتاعه بالقلم بيطنطط ،قلمه بها زل كلمة
 يقول عايز ؟خالص ،اهلل عند من هو :يقول عايز هو ،كده يقول عايز مش هو أبدًا متام؟ ،خملوق القران نإ يقول يبقى ؛اهلل صنع من يبقى
 فى فأوقعته ؛ده والكالم ،الصوفية عبارات ياخد -إيه- بعض -يعين- يسلك وه نإ حاول -كده- مواضع فى فشطح ؛األدبى قلمه فخانه ؛كده

 سورة وفى ،احلديد سورة فى عبارات له ألنه؛ !كمان (واإلحتاد احللول عقيدة) يرى أنه اتهمه -برضه- الناس بعض نإ حتى ،مزالق
 ةيَِّها َد العبارة له وهيطلع ،-يعنى- مسرتيح وهو له هيتلكك ؛له يتلكك عايز دمآ بنى أى ممكن -يهإ- برضه، -أحد اهلل هو قل- اإلخالص

 .طول على هايب ويرميه
راجل أديب، أنا ما خبدش منه معلومات، أبدًا، وال آخد منه  فأنا عندما أقرأ لـ)سيد قطب(؛ ال أقرأ له على أساس أنه عامل، أبدًا، )سيد قطب( دا

مل يقرأ، أيَّاميها ال كان كتب شيخ اإلسالم ظهرت، وال الكالم ده، وما حلقش، ما  -كمان-فتوى، وال آخد منه معلومة دينية، وال الكالم ده، وهو 
 يف السجن، َقضَّى يف السجن فرتة وبعدين أعدموه.]يتجه[ االجتاه الديين؛ قاموا وخدينه حطينه  -يعين-حلقش، أول ما بدأ 

ُسجن وظل فرتة يف  -يعين-؛ تدل على أن الراجل َلمَّا ملاذا أعدموني؟املذكرات اليت ُنشرت بعد ذلك بعنوان  -بقى-الكتاب إللي هو كتبه 
ينبغي أن نعلم الناس ونرجع بهم إىل ما كان عليه السلف  سجنه؛ إن كثري من آراءه تغريت، ورأى يف النهاية إن ال حد يف التغيري إال بالعلم، وأنه

؛ )سيد قطب( يف -إللي ِبُيْنَسب إليها )الفكر القطيب(، والكالم ده-األول، إمنا الرمي باجلاهلية، واجملتمعات اجلاهلية، ومش عارف إيه اجلاهلية 
 ، وُيَمثِّل نقطة أو ُيَمثِّل عالمة واضحة يف تفكري )الفكر القطيب(.ًا عنهكل ما كان معروف -تقريبًا-رجع عن كثري جدًا، إن مل أقل عن هذا الكتاب 

؛ أنا مش شايف إن ممكن حد يقدر يستفيد منه قوي، إال إذا كان رجاًل قارئًا قبل ذلك؛ عشان يف ظالل القرآنكتاب  -يعين-أنا  -يعين-فلذلك 
   . اهـ.إيه.. ُيحسن االنتقاء من هذا الكتاب،..

حممد  على الصويف اخلرايف ثناؤه
 .متولي الشعراوي

 :األمانة )احلويين( يف درس له بعنوان قال
، الشيخ الشعراويعمله محلة على  جملة روزا ليوسفسنة قلت كلمة وبعثتها كده، بس ما أدري وصلت أم ال، أيام ما كان  (45)..، من 

، ُدول ال تسكت على أمثال هؤالء يا موالنا!، ويف اخلطبة الثانية قلُت الكالَم اآلتي: قلت له: مسجد اجلمعية الشرعيةوخطبت خطبة يف 
أن جترجرهم للنيابة، وأنت رجل تستطيع أن ترفع مساعة اهلاتف وُتَكلِّم رئيس الدولة، فضاًل عن رئيس الوزراء، فضاًل عن أي وزير، تستطيع 

، وعندك جيش من ضغة يف أفواه هؤالء اجملرمني السفهاءُم أعراض العلماءال جيوز ِإّن يكون  تصل إىل رئيس الدولة وتكلمه، قلت له: إن
ة ثانية املستشارين من املعجبني الذين حيبونك، َجنِّد هؤالء، كل واحد يرفع عليه قضية من بلد؛ عشان ما يفوقش من دائرة حمكمة إال يالقي دائر

 اهـ..،..مكانُتك، وليس هلم حشمُتكعلشان حتمي الذين ليس هلم ه: افعل هذا لوجه اهلل؛ باعته له، ُدول خيافوا ما خيتشوش، قلت ل

 :ندىال على قناةله  لقاء)احلويين( يف  قال
كان له حظ يف السنة؛ ألنه كان فقريًا  الشيخ الشعراوي، يعين لو رجل جيد جدًا يف توصيل املعلومة -رمحة اهلل عليه- الشيخ الشعراوي ..،

ثراًء غري مسبوق،  التفسريكان ضعيفًا جدًا، وهو لو كان مطلعًا على األحاديث؛ َلَأْثَرى مادة  -احلقيقة-يف السنة، يعين اطالعه على األحاديث 
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 -إىل فهمه يف القرآن-، لو أنه ضم إىل هذا املعلومةجيد جدًا يف توصيل  أنه -الشاهد يعين-، و..، لكنه ألنه كالمه كله استنباطاتآه طبعًا؛ 
 اهـ..،..مبا اشتملت عليه من األحاديث واملعاني الكثرية جدًا؛ لكان له شأٌن آخر يف هذه املسألة -عليه الصالة والسالم-أحاديث النيب 

 
 

 ، ما نصه:اهفتاو)احلويين( كما يف  َلِئُس

 وغري ذلك؟ ،والطواف حول املقام (،الشعراوى)هل يصح عمل مولد للشيخ  السؤال:
عفا -دفن املوتى فى املساجد بأن ُي ًاال يرى بأس  (الشعراوى)وقد كان  ،اخذ املرء مبا مل ينكره فى حياتهَؤوقد ُي ،هذا ال يصح فأجاب قائاًل:

 ،يضغطون عليه -وغريه ،ا فى هذه املوالد من وزراءَمِل-وكانوا  ،آخر أيامه كان يكره الذهاب للموالد أنه فى ُتْرِبْخوقد ُأ ،-وجتاوز عنه ،اهلل عنه
 ي(،الشعراو) -تعاىل-رحم اهلل  ،وهذا الضغط ليس بعذر ،ط له الصورَقَتْلحتى ُت ؛كان يذهب لدقائق معدودة ؛وحتت هذا الضغط ،ون عليهحُِّلوُي

 اهـ..وجتاوز عنه
  :يف أمرين (احلويين)وقع  ا:نَفهُ

 :-مادحًا وُمَبجِّاًل-تناقضه حني ذكر هذه الكبرية لـ)الشعراوي(؛ من جتويزه بناء املساجد على القبور، ومع ذلك يقول عنه  األول:
 .ال جيوز أن يكون أعراض العلماء ُمضغة يف أفواه هؤالء اجملرمني السفهاء -4
 .حتمي الذين ليس هلم حشمُتك، وليس هلم مكانُتك علشان -5
 .رجل جيد جدًا يف توصيل املعلومة -2
 .كالمه كله استنباطات -0
 ....اخل -إىل فهمه يف القرآن-لو أنه ضم إىل هذا  -5

  يقول عن )الشعراوي(: -يف أحد األشرطة املسجلة-وإضافًة لذلك: قد كنُت مسعُته قدميًا 
 . اهـ ]بلفظ قريب[.دا مش تفسري للقرآن، دا كالم مصاطب..، أنا عندما أمسع تفسري )الشعراوي(؛ أقول يف نفسي: 

  !!.-َبْيَد أنه )فقط( كان فقريًا يف السنة تصحيحًا وتضعيفًا-صار )كالم املصاطب(؛ استنباطات دقيقة، وفهٌم عميق للقرآن  ولكن لألسف الشديد:
َتَخرُُّصُه، وُحكمه بالظن والتخمني؛ حني زعم أن )الشعراوي( يف آخر حياته كان يكره الذهاب للموالد، وما كان حيضرها إال بضغط  الثاني:

 .ُمدَِّعياْل َعَلى الَبيَِّنُة؛ فـى له أن ُيْثِبَت ذلكنَّ، وَأ-وإن كان ال يعذره يف هذا الضغط اْلُمدََّعى-شديد عليه 

 ،الواضحة اآلخذون بالتخمني مع ترك الدالئلالظنون الكاذبة، هم أهل  (ٺ  )و، [44]الذاريات:(   ٺ ٺ ٺ):  قال

 .[58]النجم:   (ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ)، بناًء علي الظنون الباطلة يتكلمون كذبًا الذينو

 ، وَتَخرٌُّصٌضاُقَنَت
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عبد اهلل  يارجثناؤه على اخل
املؤسس الفعلي  السماوي

التكفريية  اجلماعة اإلسالميةلـ
 اليت ترأسها )عمر عبد الرمحن(.

 :مدرسة احلياة درس له بعنوان)احلويين( يف  قال
- لك جاينب أهلك ؛فخفخة -يعين- ةحاج ىَقْبِتِب دي الزيارات ًاطبع الزيارات، اتفتحت هسَِّل مكنش ؛ةَرُط سجن يف حناإو رأذُك أنا يعين..، 

 مكنش أخضر يعين أخضر؛ وكان األسواق داخل الربتقال هسَِّلالربتقال،  أوائل يف هسَِّل نَّافُك الكالم ده،و ،والبتاع ،والفواكه ،واملشمَّر ،احملمَّر -قهب
 مثل يف رأيُتُه من َقلَّ جدًا، اخللق َحَسن كان -يعين- رجل هذا ؛السماوي اهلل عبد الشيخ -يرمحه اهلل- الزنزانة يف معايا فكان ،يعين اْصَفّر هسَِّل

 كان لكنه دي، املسألة يف نتناقش ُنْقُعد كنا ده؛ والكالم إيه، عارف واملش و)العزلة(، )اهلجرة(، مسائل: يف آنذاك معاه اختاليف مع وحلمه، أخالقه
 اهـ..،..فقط الفصحى العربية إال يتكلم وال واهلدوء، والطيبة، اجلميلة األخالق مع ،كاملاء حيفظه قلب، ظهر عن  اهلل كتاب حيفظ

 التكفريي يارجثناؤه على اخل
الشديد  ، وتأملهعمر عبد الرمحن
 له عقب هالكه.

 جاء على الصفحة الرمسية لـ)احلويين( على الشبكة، ما نصه:

قليل مبعتقل إنا هلل وإنا إليه راجعون، اللهم ارحم عبدك الشيخ عمر عبد الرمحن، وارفع درجته يف املهديني، الشيخ عمر عبد الرمحن تويف منذ 
 اهـ..،..عامًا قضاها أسريًا، اللهم اغفر له وارزقه اجلنة بغري حساب 50نيوجريسي يف أمريكا بعد 

 

خروجه على قناة اجلزيرة 
 اإلخوانية.

املسلمني، وإثارة الشعوب على ففي هذه األيام خيرج )احلويين( يف لقاءات وحلقات على )قناة اجلزيرة اإلخوانية(؛ اليت تسعى إىل بث الفتنة يف بالد 

 .-( فيهااإلخوان)بعد سقوط حكم  ؛ال سيما يف مصرنا هذه الفرتة- حكامها

 ومن أمثله احللقات اليت خرج فيها على هذه القناة:
اجلزيرة( ، نقلتها )قناة  الرمضانيةريخيمة نسائم اخل؛ ضمن ندوات جتديد اخلطاب الديينعن بإحدى القاعات بـ)الدوحة( حماضرة  -4

 .سجاًلنقاًل م
 ، نقلتها )قناة اجلزيرة( نقاًل مباشرًا.عاقبة البغي )قصة قارون(حماضرة بإحدى القاعات بـ)الدوحة( بعنوان  -5
 ، نقلتها )قناة اجلزيرة( نقاًل مباشرًا.مدرسة احلياةحماضرة بإحدى القاعات بـ)الدوحة( بعنوان  -2

  ؛ إلسقاط بلدنا.عاة الشر والفساد املرتبصني بنافيه داللة واضحة على فساد منهجه واعتقاده، وتالمحه مع د ؛وخروجه هذا
 . من خفيت علينا بدعته؛ مل ختَف علينا ُألفتهواملرء ُيعرف خبدنه، و

تقريره ملنهج املوازنات البدعي؛ 
بالقول بضرورة قياس احلسنات 

مع شيوخ الفتنة يف  والسيئات
- ة، وقياسه أهل البدعمصر

 جوابًا على سؤال حول من ُيحذرون من املبتدعة أمثاله هو، وحسان، ويعقوب؛ نصه: قناة الناس علىله  لقاءقال )احلويين( يف 

؛ يعين أمثال: حضرتك، والشيخ حسان، والشيخ يف العلماء يعين فيه مجاعة كده بيقدحوا ..من بعض الـ إحنا بنسمع اليومني دولالسائل: 
    ، فنرجوا من حضرتك إنك توجه هلم بعض النصائح؟..يعقوب، والناس دي

ليس هناك إنسان يف أهل العلم؛ فإحنا عايزين نقول: يا مجاعة!  -يعين-الناس بيقدح  بعض نعم، طبعًا هو األخ إللي بيتكلم إن فيهفأجاب قائاًل: 
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على أهل السنة يف  -أمثاله
 املعاملة. 

ويف ،  يف ترمجة حممد بن نصر املروزيوتقرأ لإلمام الذهيب ،احلسنات والسيئات قياس سنة هو:امليزان الذي عليه علماء اللكن  ،من اخلطأ معصوم
لنا  َمِلَس ما ؛ابن خزميةلَّا و ،لو قمنا بتبديع ابن نصر :يقول اإلمام الذهيب؛ عليهم بعض األشياء َذِخغريه ممن ُأو ،وحممد بن جرير الطربي ،غريه

  .ذاك وال ،هذا أحد ال
غتفر، حتى لو كان اخلطأ يف العقيدة؛ ؛ أي خطأ يف الفروع ُم-دي منرة اثنني-، منهجه صحيح -دي منرة واحد-طاملا إن اإلنسان عقيدته صحيحة 

 ر هذا اإلنسان؛ الحتمال: ينبغي أن ُيناَظ
  .أواًل: أن يكون عنده قضية مغلوطة؛ نصححها له

  .يكون املعرتض هو املخطئ، وهذا الرجل عنده علم زائد على هذا املعرتض؛ فيستفيد الحتمال أن
إذا كان هذا اإلنسان خملصًا فعاًل؛ فإنه ال ُيشهر ، ، يعين قبل أن نتكلم على العلن-ما أمكن ذلك-النصيحة تكون يف السر، ال تكون يف العالنية 

 قال لرجل: ى أن الشافعي بأخيه؛ ألن هذه األعراض مصونة، صانها الشرع، حت
 لقي النصيحة يف اجلماعةوال ُت        تعمدني بنصحك يف انفراد   
 من التوبيخ ال أرضى استماعه         فإن النصح بني الناس نوع   

 فال جتزع إذا مل ُتْعَط طاعـــــة        فإن خالفتين وعصيت قولي   
ذا، ويكون اإلنسان حريص، يعين يكون حريصًا على إخوانه، هو إحنا يعين من كثرة العلماء املوجودين اآلن؛ َعمَّال نهدم يف هذا، ونهدم يف ه

قلوب الناس هلم؛ معدودون، أنت تستطيع أن تعد  ونهدم يف هذا، إحنا عندنا قحط، عندنا قحط، بالنسبة للعلماء الربانيني الذين فتح اهلل 
َيْيَرقَّع  هؤالء، فإحنا اآلن كرجل فقري عليه ثياب بالية مقطعة من كل حتة؛ الراجل دا خمري ما بني حاجتني: َيِيخلع هدومه ويرميها وميشي عريان،

اده، به من عب هذا الرجل كم نفع اهلل هدومه، فحتى لو افرتضنا جداًل أنه يؤخذ على بعض أهل العلم شيء، وأنا مش عاجبين هذا الشيء؛ 
، وميشي املرء عريان ،أرقع الثوب اخللق املتقطع ده، لكن ما أخلعش الثوب وأرميه ؛، فِيبقى أنا يف احلالة إللي زي ديسقى اهلل به بالده وعباده

 . اهـ...السيما إذا كان ُيمكن التواصل،
***** 

 حمنة تأسيس يف وأثرها البدعة إليه يف درس له بعنوان َهجُِّو على سؤاٍل -قدميًا-هو ما أجاب به  (؛حلويينـ)اعلى هذا التقعيد الفاسد ل رٍد وأكرُب

  :املسلمني

 مبا وذكروه ،بدعة صاحب من حذروا إذا السنة أهل على جيب: يقولون ولكنهم القرآن، ويقرءون ،العلم يتصدرون أناٌس ِقَبلنا ظهر لقد: السؤال
 قول فما ، الذهيب بفعل ذلك على واستدلوا نصفوه،وُي ،املبتدع هذا يظلموا ال حتى ؛األخالق مجيل ومن ،احلسنات من له ما يذكروا أن ؛فيه

 .والتاريخ؟ احلديث أهل
 وما له ما نذكر فإننا ؛الرتمجة باب يف كنا إذا، منه حتذر أن أو للمبتدع، ترتجم أن بني فرٌق هناك: -!الكرام اإلخوة أيها- نقول :فأجاب قائاًل

 إال فيه ليس- فأكله مااًل منك رجٌل اقرتض إذا: فمثاًل حماسنه، أذكر ال فأنا ؛بدعته يف رجٍل عن ُتُسِئْل أنا إذا لكن، حمضة ترمجة ونرتجم عليه،
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 اقرتض إذا أنه عنده اإلشكال لكن كريم؛ ورجل امللهوف، ويساعد األخالق، حسُن ورجل وقوَّام، ،صوَّام ورجٌل ُمَصلي، لكنه ؛-العيب هذا
، !املسائل؟ هذه له وأذكر عابٌد، زاهٌد ورٌع هو: له أقول فهل ؛!قرضًا يريد الفالني فالن إن !واهلل: لي يقول رجٌل جاءني فإذافاْنَسه،  ؛مااًل منك
 فرٌق فهناك ،!تعطيه أن إياك: له فأقول ،أفأعطيه؟ ؛مااًل مين يقرتض أن يريد الرجل هذا: لي قال إمنا قيمة، أي وال معنى أي له ليس الكالم هذا
 .-احلديث وأهل ،السنة أهل عليه هو كما- ومساوئه حماسنه فنذكر ،الناس من لفالٍن نرتجم أن: الرتمجة بني

 فيه، اليت الفضائل من حقه الرجل عطيُي الرتمجة يف الذهيب أن جتد ؛-مثالًَ- (النبالء أعالم سري): كتاب يف الذهيب اهلل عبد أبي لإلمام تقرأ وعندما
 . اهـ.أعلم واهلل، منها وحذَّر تربأ بدعة هناك كانت وإذا

جتويزه للعمليات االنتحارية،   .اجلهاد يف سبيل اهلل
بـ)اجلليطة!!(، ورميه ملن أنكرها 

قاعدة على  -الفاسد-وقياسه هلا 
 .االنغماس يف العدو

 :أحداث غزوة أحدقال )احلويين( يف شريط له بعنوان 

 يف وأدخل واحدًا رجاًل أكون أن ؟العدو يف االنغماس إيه يعنى، العدو يف االنغماس جواز على بها يستدلون العلماء ؛النضر بن أنس وقصة..، 
 كده عشان، فيه نكااًل ُثِدْحُي كان إن العدو يف االنغماس جواز على األربعة الفقهاء بل ،التهلكة إىل النفس إلقاء باب من هذا وليس، كثريين قوم

  .العدو يف نكايٍة إلحداث ويذهب ،حتمًا ُلَتْقسُي أنه عارف يبقى منهم الواحد ؛فلسطني يف اجملاهدون -!اإخوانيا -
 تقال حاجة أقل، جليطة دى :الصراحة مبنتهى -قلت كما- فيه يقال ما أقل وهذا، !منتحر :يقولون احلقيقة يعرفون ال إللي ُهمَّا الناس بعض

 وإن حتى ،العدو يف االنغماس جواز :وهو ؛وأصحابهم األربعة العلماء مجاهري رأى عليه استقر ملا خمالفة أنها عن فضاًل، جليطة دى إن :هذا يف
  .النضر بن أنس فعل كما، لَتْقسُأ أنين اليقني أو الغالب الظن كان

 يف االنغماس :مسهاا ،سنة حوالي منذ شرتُن رسالة تيمية ابن اإلسالم ولشيخ ،العدو يف االنغماس جواز على كثرية أدلة -طبعًا- وهناك
 . اهـ.،..املسألة هذه يف العلم أهل مذاهب فيها نقل ،؟جيوز وهل ،العدو

تنظيم ثناؤه على خوارج العصر 
، ووصفه هلم القاعدة

 بالشجعان!!.

 :مقطع صوتي له على الشبكة)احلويين( يف  قال
من ، هم متمتعون هناك؟ ظفروا؟ غلبوا؟ أبدًا ؛األمريكان ملا دخلوا أفغانستان، ظفروا و متتعوا بغزو بالدنا؟أعداؤنا هل  :سأل سؤااًلأو أنا  ..،

 اهـ..،..جعان، هلم عقيدة، يريدون اسرتداد دولتهمشراذم من الشُّقاتلهم؟ الذي ُي
تهوره يف األحكام؛ بتقريره أن 

 البوسنةلشعب اإلبادة اجلماعية 
ونعمة؛ نظرًا  خريبأكمله املسلم 

لتغلغل املخالفات الشديدة فيهم، 
وفساد اعتقادهم، وبعدهم عن 

 دينهم.

 :من احملن تأتي املنحقال )احلويين( يف شريط له بعنوان 

-الدولة ، تعرفون كيف هو خري؟ ارجع قلياًل، ما حال هذه -برغم هذه اإلبادة اجلماعية للمسلمني-إن ما حيدث اآلن يف البوسنة خري ..، 
قبل أن تنقسم إىل دويالت؟ كانت دولة شيوعية، كافرة، َساَم رئيُسها املسلمنَي سوء العذاب، تغلغلت فيها الشيوعية سبعني عاًما،  -يوغسالفيا

، صارت اجليل املوجود ال يعرف شيًئا عن اإلسالم، باختصار، ال يعرف أي شيء عن اإلسالم، حدث االنفصال -باختصار-سبعني عاًما يعين 
ج، دي دولة مستقلة، تصور لو ذهب هناك ُمَبشِّرون دعاة إىل هؤالء الذين ال يعرفون شيًئا عن دينهم، وكان بينهم وبني هؤالء النصارى وشائ

 وتال -من عندنا أو من عند غرينا-، لو أن رجاًل ذهب إليهم -زعموا-وعالئق، تزوج بعضهم من بعض، كانوا جريان، كانوا إخوًة متحابني 
! أخويا صمويل أهو طول عمره جنيب، ؟يا أخي ده كالميقول:  ؛[454]البقرة:(   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ) :عليهم آيات اهلل

  .تزوجُت ابنته، وتزوج هو ابنيت، وبيننا وئام
ال، هذا بضد العقل، حنن العرتض، وقال:  ؛له أي شيء يف الدين ما علمه ُيَكذِّب بآيات اهلل بالواقع، ألنه يرى الواقع خبالف الكتاب، لو قلَت

فما بالك  ؛-ال مالحدة، وال زنادقة، وال شيوعيون-من بين أظهرنا اآلن  ، هذا الكالم يقوله ناٌسناس أوربيون، عقولنا متحررة، هذا كان زمان
، فما بالك برجل ما عنده أي كان زمان ك:ل يقولن يقول هذا الكالم، تقول له احلقيقة، ، هنا بني ظهرانينا َم؟عن دينه برجل ما يعرف شيئًا
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 . اهـ.،..لذلك كان إبادة هذا اجليل بأكمله نعمة ؛عالقة بينه وبني دينه، ِفصاٌم تاٌم

 :أصحاب األخدودقال )احلويين( يف شريط له بعنوان 

 اهلل فضل من البوسنة؛ أرض على حيصل الذي هذا إن :اخلطب من خطبة يف قلت والصرب؛ والكروات البوسنة بني احلرب قامت عندما..، 
 .اهلل من منة أنه إال ؛-اجلماعي الذريع القتل وهذا املفجع، املؤمل املنظر هذا ورمحته، رغم

: بسيطة دراسة ندرسها تعالوا لكن كذلك، ليست املسألة ،!مجاعة يا ال: قلنا! املسلمني؟ بقتل تفرح أنت هذا؟ مثل تقول كيف: وقالوا مجاعة فجاء
 فيهم سنة سبعون عمره الذي الرجل أن: أي الشيوعي، احلكم حتت عامًا سبعني أهلها ظل واليت السابقة، يوغسالفيا من جزء هذه البوسنة

 .قتلوهم ألنهم اإلسالم؛ دعاة وال اإلسالم ير مل متامًا، الشيوعية رضع
 وذهبت اهلل، إىل يدعوهم لكي البوسنة إىل دعاة نرسل أن أحببنا وحنن إسالمية، دولة وأصبحت استقالهلا، أخذت البوسنة أن تصور إذًا

  بنتيجة؟ سيعودون كانوا هل ؛البوسنيني إىل الدعاة من كتائب

 ! العنصرية؟ التفرقة لتزرع جئت أنت! أخي؟ يا هذا ما: له يقولون ؛[454]البقرة:(   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ)
 النصرانية، عن شيئًا يعرفون وال اإلسالم، عن شيئًا يعرفون ال متامًا، امنحى واإلسالم النصرانية بني والرباء فالوالء ،بعض من تزوجوا بعضهم
 .التاريخ مدى على مسخ هلم حصل
 لنا اختصر  فاهلل يقتنعوا، لن ذلك ومع لكم، أعداٌء فهم ؛مُكِتلَِّم على ليسوا طاملا هؤالء أن مُهوَنُعِمْسُي الدعاة من مجاعة إىل حتتاج أنت وهلذا

 معظم اجملازر هذه يف َلِتوُق ،البوسنة من أوروبا اإلسالم يغزو أن خشية ؛العظيمة اجملزرة هذه صنعوا هم، أوروبا اإلسالم يغزو لكي الطريق

ڇ ڇ ڇ ڍ ): القرآن يقرأ وعندما ،أنقذتهم اليت فهي ؛احملنة هول على استيقظوا الذين األوالد بقي؟ الذي ْنفَم، الشيوعية رضعوا الذين

 .بعينيه رآها ،!اهلل صدق ؛[83:النساء] (ڍ

 وعمرها بها، زنى سنة وعشرين ثالث ابن نصرانيًا وغدًا :ومفادها ،-األنباء وكاالت نقلتها اليت- املسلمة املرأة قصة قرأُت عندما عيين دمعْت
  .!أرضعته اليت أنا ،!أرضعته اليت أنا: وتقول تبكي فهي ،سنة ستون
 .منابعه من اإلسالم يأخذ بدأ وبراء، والء عنده صار املوجود فاجليل ،احملنة ظاهرها كان وإن نعمة، ؛البوسنة أرض على جرى الذي فهذا

 أن يعتقدون ألنهم ؛التعظيم غاية يعظمونهم كانوا، الصحابة أوالد هؤالء: يقولون رأوهم إذا كانوا ؛البوسنة يف ليجاهدوا العرب ذهب وعندما
 .الصحابة أوالد هم هؤالء

 أن واعلم به، تأخذ ال الظاهر إىل نظرت إذا أنت ،!الصحابة؟ أوالد أنتم: سيقولون هل اجملزرة؛ هذه حتصل ومل البوسنة إىل ذهبوا العرب أن لو



 

25 

 . اهـ.،..امليت من احلي خرجُي -وتعاىل تبارك- اهلل

عدم حبكه وإتقانه لضوابط  .مسائل اإلميان والكفر
التكفري على طريقة أهل السنة 

 واجلماعة. 
بني وعدم تفريقه خلطه ]ك

اإلصرار على املعصية، وبني 
كفر اإلباء واالستحالل القليب، 
 .[واالستكبار

 : شروط العمل الصاحل)احلويين( يف شريط له بعنوان قال 

 جديد؟. من مسلمًا يعود لكي شرٌط التوبة وأن عليها، املصر املعصية فاعل بكفر يقولون البدع أهل بعض[: أي: السائليقول ]
 حرام أنه أعلم أنا (الربا): يقول كأن ظاهر، كفره وهذاهذا مستحل،  مستحل، فهذا ؛-معصية أنها يعلم وهو- املعصية على املصر الرجل أما

 .الرجل هذا مثل كفر يف شك فال فيه، االستحالل واضحمستحل  هذا ،سأفعله لكنين حرام (الزنا)و سآكله، لكنين
 كان إذا ؛جديد من لإلسالم يرجع فكلمة عصى، وإن حتى مسلم وهو احلال، بطبيعة بها يكفر فال ؛عليها املصر غري -بقى- املعصية مسألة أما

 من خيرج ،يكفر هذا ؛واستحلها ،اَهَلَعوَف ،معصية أنها يعلم وهو املعصية استحل رجل ،فيه شك ال فيه، شك ال هذا ؛باالستحالل الكالم َديََّق
 . اهـ.أعلم واهلل ، إي نعم،جديد من اإلسالم إىل ويرجع الشهادتني، وينطق ،ويغتسل ،يتوب أن البد؛ إلسالمل -بقى- يرجع عشان امللة؛

*** 
، وبداًل من أن يرجع لضوابط أهل السنة يف التكفري؛ أخذ يتهم من نبهه على هذه الورطة اليت أوقع نفسه فيهاوقد حاول )احلويين( التملص من * 

  فرد مبا يدل على خلطه يف باب التكفري، وعدم حبكه لضوابطه عند أهل السنة.ذلك، ويطعن يف قصده، 

   :ردودهوهذه مواضع من 
 :املوضع األول -4

  :  نظرات يف سورة األنفالخطبة له بعنوان قال )احلويين( يف 

ها بقليب يوًما من األيام، أشاعوا عين مقالًة ما اعتقدُت -مع ما أراه من القرائن الظاهرة من سوء القصد- حسن الفهمبعض من مل ُي !أيها اإلخوة
  .!املسلمني بالكبرية ُرفَِّكول: إنين ُأهذه املقالة الفاجرة، اآلمثة، تق، اخللوات، فضاًل عن هذه املشاهد وال تلفظ بها لساني وال يف

أنين قلت: إن  فأنا أنشد طالب العلم الذين يسمعونين منذ ُقرابة مخٍس وعشرين سنة، وأنا أخطب على املنابر، هل مسعوا مين يف يوم من األيام
 .؟!فاعل الكبرية كافر

سوء القصد،  ها، مع ما أراه من القرائن الظاهرة منإمنا غرهم عبارة مسعو، وأنا َحَدث يف الطلبمن األيام، حتى  ًاها يومما اعتقدُت !فواهلل
 . ر مستحلإن املص: أنين قلُت هي ،مسعوا مقالة لي

 . ة اليت قلتهاالعبار هي هذه ،فهذا كافر ال إشكال يف كفره ؛م الربا، ولكين آكلهحر لو قال رجٌل: إن اهلل : فقلُت ،مثاًل ثم ضربُت
 وهذا مل يقل به أحد.  ،!!املصر مستحل قالوا:

، إذا ورد -بقى كالم أهل العلم اوهو د-من هو املصر، وما ورد يف كالمي أصاًل تعريف املصر، لكن إذا كان الكالم جمماًل  :عن أنا ما تكلمُت
بابة اإلمجال، إمنا هي مبينة، ن، األمثال ليست من يَِّبُماألمثال من باب اْلألن  ؛فينبغي أن نرد الكالم اجململ للمثل ؛كالٌم جممل، ثم ورد بعده َمَثٌل

 لتبيني الكالم.  ولذلك يضربها اهلل 
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ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ )يقول:  ألن اهلل  ؛على نفسي بكيُت ؛فلم أفهمه مثاًل ضربه اهلل  إذا مسعُت ة:قال عمرو بن ُمرَّ

 . [02]العنكبوت:(   ہ ھ ھ ھ
 فكل األمثال من باب املبني.

إن اهلل حرم الربا، أو حتى أبني معنى الكالم السابق، إذا قال رجل:  ؛مثال :، ثم قلت-وهذا كالم جممل- ر مستحلإن املصفأنا إذا قلت: 
ن، يَِّبمن هو املصر، فحينئذ ُأ ، إنه يأبى، لكن ما قلُت(كفر إباء) فهذا واضح أن هذا ؛لكين أفعله ،أو حرم العقوق، أو حرم أي شيء حرم الزنا،

 برغم أن الصورة يف غاية اجلالء، ويف غاية الوضوح.
 إن تكرير الذنب ال يدل على اإلصرار.  ،-ًاولو مرار- ليس هو الذي يفعل الذنب ويكرره :املصر

 : قال اهلل  ،-عند مسلم-من حديث أبي هريرة  -كيه عن ربهفيما حي- ويدل عليه أحاديث، كما قال 
، فقال: ًاالذنب ويأخذ بالذنب، ثم أذنب ذنبيغفر  ًا: علم عبدي أن له رباهلل  إني أذنبت ذنًبا فاغفر لي، فقال !فقال: ربي، ًاأذنب عبدي ذنب

مثل هذه - :، فقالًاثم أذنب ذنب ،يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، غفرت لعبدي ًا: علم عبدي أن له ربفاغفر لي، فقال اهلل  ًاإني أذنبت ذنب !ربي
 .فليفعل عبدي ما شاء ،يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، غفرت لعبدي ًا: علم عبدي أن له رباهلل  فقال ،-املقالة

واحد واضع أمواله يف البنوك، يا  :يعين ،ال يدل على اإلصرار ًامبجرده أيضالعبد إذا كرر الذنب مراًرا وتكراًرا ال يدل على اإلصرار، والفعل 
ال أجد من يشغل لي أموالي، األمانة راحت، وضعنا أموالنا يف الشركة الفالنية سرقوها، الشركة  ،أعمل إيه؟! اهلل يتوب عليَّ، ،هذا ربا !أخي

  .هلذه الكبرية املوبقة، وهي وضع األموال يف البنوك ًاوإن كان مرتكب ،فرهذا ال يك ؛ربنا يتوب عليَّ ،العالنية سرقوها، أنا ماذا أفعل؟
 ال يشك أحد ،ى بني هذا يف العاملني؟!وَِّسمن الذي ُي ؟!،إن اهلل حرم الربا، لكين آكله!ي بني هذا الذي قال هذا الكالم، وبني من يقول: وَِّسُنَأ

 قدم عليه إال بدليل أوضح من مشس النهار. ، ال حيل ألحد أن ُي-تعاىل-والتكفري حق اهلل ، يف كفر هذا اجلنس على اإلطالق
إن الظهر ركعتان، أو العصر ركعتني، أو املغرب أربعة، أو  :-يف العلم الضروري-إمجاع العلماء على أن من قال  بن عبد السالم العزوقد نقل 
  .أنه كافٌر بإمجاع املسلمني ؛ةثالثاألوقات 

 . يستوي فيه علم اخلاصة والعامة ليه؟ ألن معرفة عدد الصلوات وعدد الركعات من العلم الضروري الذي
 . (ًاواستكبار ًاجحود)باستحالله، إمنا يكفر العامل الذي عرف هذه اجلزئية فخالفها  فال َيكفر العاميُّ ؛أما العلم الذي ال يتوصل إليه إال اخلاصة

وأكرب  ،االثننيكلنا يعلم إن العشرة أكرب من ، ية حتى وإن كانت ضروريةمسعي، وال عالقة له بالدالئل العقل -كما يقول أهل العلم- التكفريو
خالف العلم الضروري العقلي أم  ؛ من العشرةربالثالثة أك، فلو أن رجاًل قال: ًاعقلي ضروريًا لنا يعلم هذا علمًاستة، كالوأكرب من  ،من مخسة

وما اتفق عليه الكل، لكن مل ينزله  لمني، برغم أنه خالف ضرورة العقلكفره أحد قط من املسال؟ خالف العلم الضروري العقلي، ومع ذلك ال ُي

 . التكفريفال يكون حينئذ داخل يف باب  ؛اهلل يف كتابه، ومل يقله رسول اهلل 
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  .من أهل العلم خالف يف هذا ًا، وأنا ال أعلم أحدهذا كافر ال شك يف ذلك ؛صر على أن خيالف اهلل إمنا الذي جيحد ما أنزل اهلل، وُي

إن أبا ، أن يهدي هؤالء املفرتين -تبارك وتعاىل-هذا بهتان عظيم، أسأل اهلل  أكفره؟؛جمرد فعله للكبرية  ،الكبرية؟ ر فاعَلفَِّكى ُأنقال أنفكيف ُي
 العتاهية قال: 

 وعند اهلل جتتمع اخلصوم              إىل ديان يوم الدين منضي                                                
 من أكثر الناس بالًء بهذا، وكان شيخ اإلسالم ابن تيمية ، إال افرتى بعض الناس عليه ؛لتعليم، أو لتدريس، أو وعظ وما من أحد تصدر

لعلها تساوي احلسنات اليت كسبها  ؛إذا قلت: إن احلسنات اليت كسبها شيخ اإلسالم ابن تيمية بافرتاء أعدائه عليه -إن شاء اهلل-ولعلي ال أبالغ 
  بعلمه وجهاده.

ألنهم ما أحسنوا االستماع، لو  ؛حسن السؤال، ثم حسن االستماع، ثم حسن الفهم، وإمنا ساء فهم هؤالء :-مراتب العلم-أول درجات العلم 
 . اهـ.،..املبني، كما هو عادة أهل العلملردوا اجململ إىل  ؛أحسنوا

 :املوضع الثاني -5
 :اخليمة الرمضانية، برنامج الفضائيةقناة احلكمة على  لقاء معهقال )احلويين( يف 

الرسالة طويلة، تصفحتها يف أقل يعين ..، واحد بعث لي مرة رسالة طويلة، الرسالة دي أنا قرأتها بسرعة، وخدت اخلالصة وقلتها، يعين إيه؟ 
من أرحامي يتعامل  -يعين-فيه واحد  من دقيقتني، وعرفت الفحوى بتاعها، وخلصت الفحوى، الرسالة دي كان الراجل كاتبها يقول فيها: إن

أنا أعلم أن اهلل حرم الربا، لكين سآكله، أنا حر، أنتم مالكم ومال كلمناه، وأثبتنا له إن دا تعامل بالربا، خالص؟ فقال هلم:  -يعين-بالربا، و
لرجل إن مات مصرًا على ذلك؛ فهو كافر بال هذا ا، خالص؟، فأنا كان تعليقي، قلت: املوضوع؟، أنا هآكل الربا، ربنا حرمه بس أنا هآكله

 .شك
 ؛ يبقى ِبْيَكفَّر املصر.كافرو ُمِصرًَّا؛ قال لك: طاملا ُمِصرًَّايقولك إيه؟ مسك كلمة:  -يعين-فمسك إللي بيصطاد يف املاء العكر 

يتأكد، يتصل بي، ويقول: واهلل! أنت طلع منك كالم جممل، موهم؛ زي ما حصل من بعض أهل العلم  -الشيء الطبيعي يعين-كان املفرتض 
، سبحان اهلل!، هذه أنا أعلم اعتقادك يف املسألة، ولكن هناك من يصطاد يف املاء العكر؛ فيا ليت توضحالفضالء؛ أرسل لي رسالة، وقال: 

، َلمَّا -يعين-لتين بعد خطبة اجلمعة اليت كان موضوعها: توضيح املسألة دي، أنا نزلت من على املنرب؛ لقيت واحد بيعطيين مظروفًا الرسالة وص
أنا عارف إن املادة ، قال: املصرورقات حبث يف أقوال العلماء يف  44بعث لي حوالي  -جزاه اهلل خريًا-رحت البيت قرأته، وإذا باألخ الفاضل 

ا؛ فأنا بوفر عليك الوقت وببعث لك كالم العلماء يف املصر، مع اعتقادي إنك أنت ال َهْسِرْدزة عندك، بس احتمال تكون عايز جتهزها، أو ِتجاه
 . تكفر املصر
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 ُيشان.على أخيه، وعلى عرض أخيه، وال  حيرص
يا مجاعة! أنا خلصت القضية كلها، وهذا الرجل مستحل، ليس مصرًا، املسألة دي ملا طارت كل مطار؛ بدأُت أنا أوضحها، بقول:  -يعين-فطبعًا 

أن أكفر املصر؛ لألدلة الكثرية املعروفة، وملذهب أهل السنة  -منذ عرفت مييين من مشالي-هو لو مصر؛ أنا ال أكفر املصر، وما خطر ببالي قط 
 .(االستحالل)، واضح يف كالمه (مستحل)واجلماعة الذي فتحُت عيين عليه، لكن هذا الرجل 

آه، أنت كالمك مظبوط على أساس أنه (؛ يقول: مستحاًل( وليس )ُمِصّر، وأثبَت خمالفي إنه )االستحاللحتى لو أنين أخطأت يف توصيف 
 .(ُمِصّر(، هو )مستحاًل(، لكن أنا ال أرى أنه )مستحل)

برضه، برضه كنوع من  -يعين-، يعين قد خنتلف، والكالم واضح، حتى أنا أرسلت، أرسلت أنت تكفر املصر لكن ما جييش واحد يقول:
 الشفقة عليه أن يأتي يوم القيامة ظاملًا. 

ة؛ إطالقًا مل يقبلوا الكالم ده؛ فأنا خالص عرفت املسألة، القصد منها؛ إسقاطك، مش القصد منها إن يوضح مسألة، خالص َتْو ما عرفت القضي
 . اهـ.أواصل يف املسألة دي، وفعاًل تركناها،.. -يعين-أال  ي خالص أخرجت منه القضية كلها، ونسيتها بالكلية، ودعوت اهلل خالص دماغ

 احلكم مبا أنزل اهللجعله ملسألة 
أخص ( -كما يقول-)=احلاكمية 
، على توحيد األلوهيةخصائص 

 .سيد قطبطريقة التكفريي 

 يف ذلك عند الكالم عن املخالفات يف )باب التوحيد(. سبق ذكر النقوالت

تقريره ملعتقد املرجئة يف اإلميان؛  اإلميان.
بالقول بأن أعمال اجلوارح شرط 

 كمال، وتناقضه يف ذلك.

 :مقطع صوتي منشور على الشبكةقال )احلويين( يف 

اإلميان داميًا ُيقرن بالعمل الصاحل؛ رد على هؤالء؛ ألن العمل الصاحل شرط، لكن هل )شرط صحة( ولَّا  ،{آمن وعمل صاحلًا}فـ ِيبقى..
؛ ألننا لو قلنا: )شرط صحة(؛ يبقى لو خال.. الرجل لو مل يعمل مقتضى اإلميان؛ العمل الصاحل )شرط كمال()شرط كمال(؟ )شرط كمال(، 

 .العمل الصاحل عند أهل السنة )شرط كمال(ميان إذا اعتربنا العمل الصاحل )شرط صحة(، أل، يبقى هو خملد يف النار؛ ألن نفينا صحة اإل
، شوف مل يعمل خريًا قطخيرج من النار ويدخل اجلنة رجل يف حديث أبي سعيد وغريه:  -صلى اهلل عليه وآله وسلم-ويدل على ذلك قوله 

 حاجة خالص، طب يطلع ليه؟ عشان الكلمة، الكلمة الطيبة، قاهلا يومًا من الدهر.  دي؛  تدل على إنه ما عملش قطبقه 
لكن هو (؛ يبقى ما خيرج أبدًا، شرط صحة، ما الذي أخرجه؟ الكلمة، فلو اعتربنا إن العمل )ِيبقى هذا الرجل يف جمال العمل؛ ليس له عمل

، لكن اإلميان )قول وعمل( والبد، واألعمال )شرط كمال(، يبقى الكلمة الطيبة )شرط صحة(، كلمة التوحيد )شرط صحة(، )شرط كمال(
 و)يزيد وينقص( والبد.

أي: أتى مبقتضيات اإلميان، يبقى نعرف بقه إن  {وعمل صاحلًا}أي: قال الكلمة،  {من آمن}، إذًا ال يدخل اجلنة إال {آمن وعمل صاحلًا}ملن 
 . اهـ.،..)وهو اجلنة(؛ شرط هلا اإلميان، والعمل الصاحل -تبارك وتعاىل-ثواب اهلل 

****** 
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 ذلك؛ فقد قرر يف موضع آخر أن )العمل( جزء من اإلميان، وقرر أن القول بأن أعمال اجلوارح )شرط كمال( هو قول املرجئة. )احلويين( يف وقد تناقض

 :األنفال نظرات يف سورةقال يف خطبة له بعنوان 

  . اهـ.،..شرطه هو: يقال وال اإلميان، من جزء العمل: يقال أن والصحيح اإلميان، عن العمل تأخري هو (اإلرجاء) أن كما، ..

 إىل أن قال:
  .واملرجئة اخلوارج على الباب نغلق حتى ؛شرط: نقول وال اإلميان، من جزء العمل أن نعتقد وحنن، ..

 وشارب كافر، والقاتل امللة، من خارج كافر عندهم الزاني ولذلك كله، إميانه سقط ؛يعمل مل فإذا ،(صحة شرط): العمل يف يقولون :(اخلوارجـ)ف
 .،..كافر للكبائر مرتكب وكل كافر، اخلمر

 إىل أن قال:
 الصالة أن :أي ،(اإلميان من الصالة باب: )بقوله اإلميان كتاب يف البخاري اإلمام َبوََّب ولذلك ،اإلميان من جزٌء العمل أن: واحلق الصواب إذًا
 .،..اإلميان من جزء

 إىل أن قال:
 خري، فهو ؛حصل إذا :يعين، كمال شرط العمل إن: وقالوا يضر، ما قلياًل؛ العمل تأخر لو: العمل؛ فقالوا وبني اإلميان بني فرَّقت فـ)املرجئة(:

 . اهـ...املرجئة، غالة هم وهؤالء أبدًا، يضر ال: قال وبعضهم، كثريًا يضر ال ؛يأِت مل وإذا
****** 

، وتناقض يف ذلك تناقضًا واضحًا؛ حيث قرر أن هذا هو -هو نفسه-فقد نقضه ؛ مل يعمل خريًا قطحبديث أبي سعيد اخلدري:  )احلويين(  أما استدالل

 استدالل طائفة من )املرجئة( فهموا النص فهمًا مغلوطًا!!.

 :نظرات يف سورة األنفالقال يف نفس اخلطبة 

 الصالة عليه- للنيب أحاديث على أتوا فهؤالء قلياًل، يؤخرونه لكن بالعمل، يستهينون ال الذين وهم ؛املرجئة من أخرى طائفة بقيت..، 
 هذا ، فاحلديثقط خريًا يعمل مل اجلنة يدخل رجاًل إن:  النيب فيه قال الذي الطويل، اخلدري سعيد أبي كحديث ؛مسلم صحيح يف -والسالم

  .للمرجئة حجة ظاهره يف
 القيام هو :ومقتضاه، (اهلل رسول حممد اهلل إال إله ال) الكلمة: اإلميان أصل ومقتضى، أصل فاإلميان قط؟ خريًا يعمل ومل اجلنة يدخل كيف إذ

 : جبناحني يطري طائر كمثل واإلميان، املقتضى هو وهذا ،املنكر عن وتنهى ،باملعروف وتأمر ،وحتج ،وتزكي ،تصلي أن ؛بالتكاليف
  اإلميان، :األول اجلناح

 .العمل :الثاني واجلناح
  ؟(اهلل رسول حممد اهلل إال إله ال) :هي اليت الكلمة إال معه َيْبَق ومل ،قط خريًا يعمل مل اجلنة دخل رجل عن نقول فماذا

 ،اجلملة هذه يذكروا مل يسار بن عطاء غري اخلدري سعيد أبي عن الرواة ألن تصح؛ ال احلديث يف اجلملة هذه :قالوا )املرجئة( على يردون فالذين
 ليست مجاًل سعيد أبي عن يسار بن عطاء غري روى وقد الصفحتني، حدود يف طويل واحلديث الكبار، الفحول التابعني ثقات من يسار بن وعطاء
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 ! شاذة؟ تكون احلديث هذا يف ترد مل هذه اجلملة طاملا: ونقول بالشذوذ، أفنعلها يسار، بن عطاء حديث يف
 هذه: يقول من السنة على جيين وهكذا احلديث، بعلم دراية له ليس من املقالة هذه قال إمنا هكذا، األحاديث مع يتصرفون ال احلديث علماء
 . اهـ.،..فيها التصرف عن عجز أو تفسريها، عن عجز ألنه شاذة؛ اللفظة

****** 
، وال يقولن أحٌد بأن هذا تراجع؛ بل هذا تناقض، وعدم ضبط ملعتقد السلف على مذهب املرجئة قحعلى تأصيله السابق كله:  )احلويين(وعليه يكون 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ) تعاىل: قولهباطل وضالل؛ ل -)شرط كمال(-يف اإلميان؛ إذ لو كان تراجعًا؛ لقرر بأن ما قاله مسبقًا 

 .[061]البقرة:(   ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

لزوم منهج الرسل يف 
 الدعوة إىل اهلل.

خمالفته لطريقة األنبياء يف دعوة 
يف دروسه -الناس إىل اهلل 

؛ بإشغاهلم باألمور -وخطبه
السياسة، واخلوض يف الشئون 

الدولية اليت هي من اختصاص 
 الساسة ووالة األمر.

 :أمرهواهلل غالب على قال )احلويين( يف خطبة له بعنوان 
 مع شهرًا أو لياًل، يقضي أن أراد إذا فكان نساء، رجَل وكان منحرفًا، رجاًل هذا وكان ،(عامر احلكيم عبد املشري) مع يعمل رجل هناك كان..، 

 وحيتفظ املشينة، األوضاع هذه يف وهو يصوره وكان للمشري، محيمًا صديقًا -املخابرات رئيس- نصر صالح وكان باريس، إىل يذهب امرأة؛
 يعمل فبدأ هالكه، فيها فيكون املشري؛ إىل تصل أن فخاف الصور؛ من صورة َفَقَد األيام من يوم ويف احلاجة، وقت يستخدمها حتى بالصور؛

 أعرف ما واهلل!: قال الصور؟ أين: له وقالوا فأخذوه، األيام من يومًا بيته يف فدخلت: الرجل يقول املشري، مع يعملون الذين الرجال لكل متشيطًا
 فأخرجوه، نصر، صالح عند موجودة بالصور إذا طويلة؛ أيامًا السجن يف جلس العذاب، وبعدما سوء وساموه وعلقوه، كذاب، أنت: فقالوا شيئًا،

  . اهـ.،..له يعتذروا ومل عنه، وعفوا

 :أمريكا اليت رأيتله بعنوان  شريطقال )احلويين( يف 
 ثم سنوات أربع الوزارة يف جيلس الوزير سنوات، خلمس ُتعمل وهي ،-عليها اهلل لعنة- اخلمسية اخلطة :امسها ملعونة حاجة لدينا حنن ..،

 يأتي واحد كل منها، خنرج أن نستطيع ال عمرنا، طوال مخسية ثم مخسية يف فنظل مخسية، خبطة يليه الذي فيأتي األعمال، أكثر يكمل ومل يرتكها،
 .يهدمه يأتي واآلخر ،مشروعًا ينجز هذا مهدرة، األموال ومليارات ماليني جديد، من بالعمل يبدأ
 ،األساس ذلك على يبين بعده الذي يأتي ثم يؤسس، زمنية فرتة يأتي واحد كل معينة، خطة هناك متواصل، عملهم]أي: أهل الكفر[  أولئك لكن

 من ويؤسس السابق، أسسه ما ليهدم التالي ويأتي ينجزها، أن قبل الوزارة يرتك خططًا وأسس قبله، ما هدم ؛مسئول جاء فكلما حنن أما وهكذا،
 .دواليك وهكذا ،جديد

 القطار يقابل ال لكي الوزارات، بني تنسق أن مهمتها الوزارة وهذه التخطيط، وزارة :امسها وزارة عندنا أن ؛القلب ألجله حيرتق الذي والشيء
 . اهـ.،..حدة على تعمل احلقيقة يف وزارة كل لكن العمل، يتكرر ال وحتى آخر، قطارًا

 :الشفاعةله بعنوان  شريطقال )احلويين( يف 
 الرئيس مع ذهب إنه: يقول ،-الوزير هذا مذكرات من نتفًا لبنانية جملة ونشرت- سابق رئيس مع حضر إنه: مذكراته يف قال الوزراء أحد ..،



 

31 

 .لإلمامة وتقدم نصلي، تعالوا !مجاعة يا: الرئيس ذلك فقال ؛الظهر أذن مر،كـُع يكون أن أراد السابق الرئيس إن ثم الكنيسة، السابق
 فيها ويؤمتن األمني، فيها خيون خداعة، سنون ستكون إنها:  املصدوق الصادق قال ًا،َبُنُج ميشي وزير ًا،َبُنُج كان -الوزير: أي- املسكني وهذا

 أمر يف يتكلم السفيه: قال ،اهلل؟ رسول يا الرويبضة من: قالوا ،الرويبضة فيها وينطق الصادق، فيها ويكذب الكاذب، فيها ويصدق اخلائن،
 املسلمني رأى عندما الوزير هذا أن لو ،!!ًاَبُنُج ميشي ذلك ومع يتحكم، الذي وهو ينهى، الذي وهو يأمر، الذي فهو رأسًا، يكون السفيه ،العامة
 .بُنُج وهو صلى ؛حيائه ولشده املوقف، هذا من استحيا لكنه الصالة، يتموا حتى ينتظرهم بالباب فسيقف يصل، ومل الصالة إىل قاموا

 .املسلمني على الكالم هذا ينشر أن اجلرأة به تصل أن والغريب أعظم، كان خفي وما عليها، وقيسوا الصورة هذه إىل فانظروا
 يصلي وهو صفحة، أول يف اجلمهورية جريدة يف ووضعوها سابق، رئيس مع صورة له التقطت وقد ،اجلمعة صالة يف احملافظني أحد رأيُت قد وأنا

 وهذا الصالة، يف اليسرى على توضع اليت هي اليمنى أن يعلم ؛سنوات ثالث أو ،سنوات أربع ابن ،!الصالة يف اليمنى على اليسرى يده وواضع
 . اهـ.،..عليهم غضبه اهلل ينزل أن أولئك خياف أال ،!!يعرف ال احملافظ

توقري علماء السنة، وحفظ 
 قدرهم ومنزلتهم.

طعنه وملزه يف علماء السنة الذَّابِّني 
عنها، وسبه وتنقصه هلم؛ لقيامهم 
بواجب التحذير من أهل البدعة 

 .-من أمثاله-

 :مدرسة احلياةسلسلة ، ضمن احلكمةدرس له بعنوان  قال )احلويين( يف 

، العقالء َلمَّا بيختلفوا؛ بينهم سكك اتصال، وللتأويل جمال، واإلنصاف احلمقىوبني وكيع؛ مل تكن كما تكون بني  سفيان ..، اخلصومة كانت بني
 ُيَظلُِّل هذا كله. 

، دا أصل قال فيه: ال يساوي شيئًا إمام اجلرح والتعديلدا يتكلموا يف املشايخ؛ دا مبتدع،  -ليل نهار-عشان اجلماعة إللي ُهمَّا إيه؟ قاعدين 
 عالن العالني َحطُّوا يف املش عارف إيه، دا أصله بيهادن املبتدعة. 

 .طهر اهلل األرض منهم، إذا كان لك مائة حسنة؛ سيئة واحدة متحوها عند هؤالء، قاعدين فاضيني
بعد ما صليت الفجر وأنا قاعد أحضر اخلطبة، مكاملة َجيَّاِني من  ،-واهلل!-، لسه أمس وصلين مكاملة من كندا الفجر كانوا نزاع وشر -يعين-دول 

دا إذا املسلمني عرفوا يبنوا -، راحيني كندا؟ كندا إللي هي مفهاش إال مسجد كل.. يف كل مدينة تالقي مسجد اجلماعة إيَّاهم املالطيش دولكندا؛ 
ه..؛ أول ما نزلوا البلد؛ شغلتهم: احذروا فالنًا وفالنًا وفالنًا؛ فإن فالن صفته ، ال فيه صوت أذان، وال فيه مسلمني، وال فيه أئمة، وال في-مسجد

 كذا، وعالن صفته كذا.
ثالثني سنة يابين! دا مش عارف توحيد، هذا الذي تكلمه ال يعرف شيئًا يف التوحيد، ال يعرف شيئًا عن ربه، قاعد يف البلد ومولود يف البلد، بقاله 

ا تيجي تكلمه؛ ال تعرفه رب العاملني، وال صفات رب العاملني، وال ما جاء به الرسول األمني؟، هو كل القضية: احذر فالن مولود يف البلد، أول م
 وفالن؛ ألن فالن ضاللي، وفالن مش عارف إيه، وفالن من مجاعة كذا، وفالن من مجاعة كذا.

 . اهـ.،..ُصِدَعت بسبب هؤالء -تقريبًا-شكلة، أوربا ، آدي املسفهاء األحالم، حدثاء األسنان، يقولون من قول خري الربية

رميه للعلماء الذين أفتوا بتحريم 
 العمليات االنتحارية بـ)اجلليطة(

 سبق ذكر النقوالت يف ذلك عند الكالم عن املخالفات يف )باب اجلهاد(.
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 يف السقطات األدبية.

حكايته للرؤية املخزية اليت رأى 
فيها حلَن أغنيٍة ماجنة ملغٍن فاسق، 

واسم هذا؛ وربطه بني اسم املغين 
تعاىل اهلل عن - من أمساء اهلل!!

 .-سوء أدبه

 :مع املهرج )خالد عبد اهلل( -بعد برت قدمه- قناة الناسلقاء له على  قال )احلويين( يف 

املقدمة  -يعين-حتى قمت من النوم قلتها، قلتها أنا مسعُت يف منامي أغنية هلا مقدمة موسيقية، حفظت املقدمة، فرأيُت..، أو منت تاني،  ..،
بعض زوجاتي؛ قلت هلا: أنا إيه.. أنا ُشفت يف منامي  -يعين-، بس معرفش دي بتاعت مني، وال هي إيه يعين يف األصل، فحدثُت املوسيقية دي

-، فقالت لي: دا )أغنية موعود بالعذاب( لـ)عبد احلليم(، متام؟ فأنا ملا قالت لي: عبد احلليم؛ قلُت -يعين-َلحَّْنَتَها املقدمة املوسيقية اآلتية: و
     . اهـ.: أن شفائي يف اسم اهلل احلليم، أنا أولتها كده،..-تأويلي هلا بقه

 /كتبه 
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